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فقشدس

الىينظرزقحينرضاوعدمتاثمافيمموحاتالاسلاميينالمفكرينمنكئير.يسرد

الذيالجضاريووضعهم،الخال!وامعهمعنالرضاعدمالىيرخعذلك،مسققبلهم

-.والشكالريمةمنبكئيرإليهينظرون

يز،حمالتيوالنظريات،الرافدةالمذامبفنبكثيرالاسلاميةالساحةاتخصتلقد

الشرقألىالآخروالبعضالغرفيالىبعضهاينتسبالتيوإلأيديرلرجيات،بعضآبعضها

كممرفلمالمحديثدعاةحربها،تجارفيحقلإلىايإسلاميةالساحةوتحرلت،الشيوعى

.رضعنامستغبلفيالتفكنيرإلىيدغرماوهذا،،لإسلاميهالأمة7تحملأمهفسابراإلاتجاربها

-سحوندعلألهكانالتيأناد!الفكزبصغالاسلامىالفكرأرهقبعدماذلك،الحضاري

عن.بدلآ-العلمانيةالىالدعرةوصلتأنبعدوخاضة،رمذاهبه.بالغرباللحأق

ولنا،الإسلاآعنبعيدأالحديئةالحياةبدنيريةلتستقلالحياةجمنتنحيتهمحاولةأو-الدين

..مثالالعلمانيةمع

بالمتابعةيقومأنعليها،سلافيالعرنجيالفكرأننفرر-ءأنمتضامنيننردمنامن

الغبرلاستخلاصالسابقةالمرحلةنلكلتقيممالثقافية

الأنسانأبظلىفسرفال!منابفة-المزحالةبنفببغالاسحلاممغكرزلم:بفم.أفاانهفرىلذلك

العلضي-"متثبعآمئهجهافيولين،العإنجظفبهره:يللغربإلتبعيةخالةعلىالمسلم
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بأمتتاتلاحقآستزدادالأزماتف!نالجاهلةالتبعهةحالعلىكذلكظلماوإذا،خطاه

.الاختلالمنعليههرممابهثرالحضاريتوازنناويحتل

كمامستقبلهاتخافتشاؤميةرؤيمةبينكموزعالمستقبلإر،الرؤيةكانتهناومن

السعىعنتتنازلمستقبليةصيغةوضعمتضامنينعليناينبغىلذلك،حاضرهاتخاف

الغرهمي،أيديولرجياتإلىبعضهاينتمىالثيوالحضاريةالفكريةالتبعةمضامينوراء

فينظريتهانهياريضهدالذيالشيرعىالشرق(يدسلرحياتإلىينتميالآخروإلبض

السيرمتابعةعليناثم،بهاالتاصةعنايتهالمثقفينبعضمنفيهنعانىزلناماالذيالرقت

من.مشت!ةواقت!اديةسياسيةنظريةلرضعوالفكريالخضاريوضعناتفهمالىالجاد

الثقافية.الصرومكمسبات،والحضاري،الثقافيالاسلاميتاريخناواقع

أفكاربفشلالئارمجىالحكمأنيرونالذينالتفاؤذ.فهمنظرةتسو!ممالذينوأما

وصراع،الغبربإلىالدعواتوراءالفوميوالتوزع،أوروباوتقليد،التبصة

إلبمهأدتوما،الإسلامية.الساحه-على-والغربافسرق-نجيضهايبنالإيديولوحيات

ومعهاكانأزما!منالعربيالإنسانومعاناة،الإسلاميالم!هجعنالبعدنحالجمن

مجتمعه.وعلىالدينيتراثهوعلىتاريخهوعلىعليهشديدآ

.،الأزماتتلكتئحاشبى،حديدةبرؤيةنسحىلأنتمامأكافيةالتحربةتلكإن

بعدسيصاولا،والاقتصاديةوالسياسيةالفكريةوحدتنااستقامتإذاالايتملاوذلك

مفهرمإلىالتجمعاتتجطعمننتحرلالإسلافيالهـدفبنلك،العرليالحليجمتغيرات

الانسانى.المجتمع

يتوضلاعابرأعليهاكلرالنظركانالكنابنجلبنيطرحياالتيالفبهريةالقضاياو!ه

ذلك،عنشئليس،حدواهالعدآأو،خفيفوزنهالأنلا،كثيرا.-اومليلآعثلما

وتاريخهم،وتراثهمدينهـمعنأنفسهمححبراالذبنيردثماالمغالطاتمننوعلأنهاانما
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منعنهمغابماليراجعواكدرمممنيصفواأن،بعيدمنأوقريبمنيعنيهمولا

المصادفاتمنلىوقعمالولا..يردثونهعماصفحأضربنالذلك،وإسلامهمتراثهم

وذلك،عنهاصفحأأضربتكنتالتىالقضاياتلكمننظريوحهةمنغيرتالتى

تلكحولتدورأسئلتهفرجدتبهفرحبتجديثآالايطاليالتليفزيرنمنىطلبحبن

..تايمزوالصنداي...القضاياتلكحرليدورسنغافورةتليفزيونوكذلك...القضايا

نفىحولمرسعاحديثآمعيأحرىالذي"الكوري"الصحفيالرفدأخيرآثم

مننرعأنهأمامهاالرقوففيترىكانتالتىنظركطوحهةعنعدلتلذلك،القضايا

ولاتراثهمفهميحسنونلاالذينهؤلاءيرددهاالثقافيةالحاجةجملىالزائدةالموضوعات

وتاريخهمبقرمهمالسؤءظنيطونالذينأولئكهممانما،هويتهممقاميكبرون

الاعلامإلحاحرأيتبعدماتقييدماالىعدلت،.ممستقبلهمنهوضأيقرونولاوحضارتهم

وتوضيحآ.اسنبيانآعليهاالخارحي

الفيوميإلراهيمكمدد.

اهـ416الآخربادمن25:فينصرمدينة

5991سبضعبرمن21
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لإسلاهيال!ب!أا

الأفكاووصواع
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9:5-إنطد

.والمرضوالفقرالجهل:الاجتماعيةالأمواضثالرثالاسلاميةالمحتمعاتيسرد

النقدية،وملكنهالعقلوظيفةعن.فضلأوالكصابةالقراعةنعمةغالهيتهاخرمتفقد

أموره.ممقاليدالاستعمارفيهااستبد،مظلمةتاريخيةفتراتالإسلاميالعالمساركذلك

يكدولهم،6لهثروواستغل6لهتروشوهؤثقاخعهحمغرافيتهفشكل،الوصايلأجمليهحقوأعلن

رالثفافيالسياصيالصراع!واماتفيدخلتحتىعليه!ا!صايتهوتخفيرحل

المستوىعلىفعاليتهأوإظهاوالقومي!شخصيتهاتحقيقأحلعنؤالاحتماعىوالاقتصادى

..ينضبلاالذيالحضارممطومعينهالناححةبالممارساتالحافلتاريخهاوحيمنالدرلى

الحاكم،واللعب!اللاعبهىتكونانمنفبدلآ..مأمنهامنفزمتأنهاتئد

.ممقاليدماواستبدت،والمعزولوالأحيراللخةهىغدت،والمواطنالوطن،والمحكرم

6لها.ترعنوتنحيتهاعزلهافضلتنظم

فيوتردتوالاسلاميةالعرجميةالضخصيةتدهورتأنالرضعذلكعلىوترتب

!ورهاعنرتخلت،والاحتماعيالسياسىوعيهاعنوغابت،السحيقةالمهاوكط

مما-،التوهاننربةفيغابتثمذاكرتهافقدأجمرأضعالهاوبدتغيإنجهاوطأل،التاريخي

وأعلانالتبعيهلقايليةوتسييسهاوترلييضهابهاالاستيدادالحاكمةالنظمعلىسهل

تجبرانالرشيدغيرالماحزداالقاسدحكمظلفيالمتوثعمنوكان.عليفاالرصاية

ثم،و،لقبرميهالوطنيةالآهدافوفرقالعامةالمصلحةفوقوالفرديةافشخصيةالمصلحة

النزعاتإحياءظلوفي.المضللةالأهواءذاتالفرديةالمصالحس!تنقعلطالسقوط

المفرغةالحلقةتلككحمرمنولابد،الاستبدادية.ونوازعهالفردي.الحكميزثمرالفردية

؟ا
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تلككسرإلىسبيلولا،"لمقسديهالعاحزواستسلام،العاحزفيالفاسدتحكم"وهي

.فسادهعنالفاسدررحوععجزهمنالعاحزبتحررحقيقيةشعبيةبل!ممقراطيةالاالحلقة

بنفسهاممانهالمرءأفقدتالتيالفكريوالاغترابالروحى.اليأسأزمةنشأت:هنامن

لمحتمعهالرافضأزمة،وعراقتهليأصرلةبقيمهاللامبالاةازمةإنها.وعيهعنوغئبف

مبهمةجماعاتشكلفيوالانطواءالمحئمعمنالانسلاخأزمة،الاجتماعيةوهيئته

-فذلكفكريةأودينيةمدهاأيتختمانضرتواذانحتلفةمظلاتتجتطتتخفىكامضة

وفقد،حيلأنهملإنسانأزمةإنها..الشمرعيةطلبسبيلعلىأو،االتلهىسبيلعلى

تظهرالاستثناليةالظروفتلكوطأةرتحت.لأمورهقادتهوب!مكانيةبشخصيمهلكلانه

مطةتظلوسوف،للحسمقابلةونجيرحدليةأبعادذاتالاسلامىالتطيققضية

.وذلك،الآخرللبعضومخيف،التلافيأملعلىالشعوبت!ج.اليهصبرع؟برصهيها

الاسئراتيحي.شعربه6فوقعوأهميةالحضاريلتاريخه

1لسطم!ة:و1لاثضكدمةة1!ى1-

الكبير-فىالقدكلينالموطنينبينيقعالاش!اعكثيرمترسطاضقعآالاسلاميةالمن!ةتمئل

الجنربخامنومجده-الشرقفيوالهندوالصينالغربفيأوروبا-القديمالعالملمدنية

،فتأخرأعشرالتاسعالقرناكنشفهاالئيالحقيقيةالسوداءالقارةالاستراثيةأفريغية

الأطحيويوالشرقأورويابينالمواصلاتوجميع.المستمبللطكبيربلوروالموعردة

ابثمييزأما.الطبريلةالمحيطلورةاختصرتإذأألاسلاميالمالمعبرتمروافريصة*

العيالقياساتمعيلتئنمفلا؟صيا،.أفزيقية،أورربا:ألغارات.الثلاثبيئالااصطلاحي

وحداتاليومتحدل!الشوي!قفتاة+أوالأؤراله،والبوسنفررلآلةابمالميةالسيمحاتتضعها

-......رجبضشياشية
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منوليس،أفريقىونصفاسيرينصفيصبحالتقليديةللمفاهيموفقآوالاسلام

"المدنياتبينوالهندوسيةالبرذيةصففيوبساطةببراءةواقفأنراهأنالنادرالمستغرب

نقاطلهوالتاريخيةالروحيةبأسسهالاسلاملأن،ذلكغيرالحقيقةأنرغم"الآسيوية

ليسفالاسلام،الأقصىالشرقمدنياتمعلهمماوكثرالأوروبيالغربمعم!ئشركة

العالمف!نبه.المرتبطةالاسترائيةالبلادأبعدتاوإذا،أوروباضد11أسيريآ"أماميآحرسأ

منفصلةنراهامترسطةقارة،حقيقةقارةإنه،بارزآنتوءآويضبحينفصلالإسلامي

.")1(الأرضيةالكرةخريطةعلىبرضوح

العالمية،والتجارةللمراصلاتالدائمةالحركةالدوامعلىالاسلاميةالفارةكانتفقد

بفضلإلاوالصينالهندفيالمشتهاةالثروةممتلكانالغربشعربتستطعولم

تحفظهاكانتالتيالمسلمةالشعوبمع-مسلمينوغيرمسلمين-اتفاقات

ضروريأ-يينوسيطأتجدأنتستطعلمالمعاصرةالعالميةالتحارةف!نوهكذا،وتحتكرها

.)2(الاسلاميةالقارةإلاالأفصىوالشرقأوروبا

الظراهرلجميعوفقآوحدهيملكالاسلامىالعالم(نواضحآبداالطاقةعصروفي

الكنز"غرفة"الإسلاميةالقارةأصبحتاليرمذلكومنذا،العالميةالبتروليةالثروةنصف

التىللقوةمنبعأكبرمىأراضيهاتحتبتروليةبطقاتتحتفظالاسلاميةفالأراضى

.)3(اليرمحتى.العالماكثضفها

وأوروباأسيابينليسالوسطفييقفإنه،غربيأولاأسيويأفليسالاسلام(ما

وبسبب.الأعينعنيخفىألامجبماوهذا،السرداءوأفريقيةأورويابينبلفحسب

وحهفيحاسمبشكلسيرثرالإسلامسيختارهالذيالطريقف!نالمتوسطالوضعهذا

34صالاملاميالعالم!طة(ا

ا!يقالمرجع(2

ا!ررالمرجع(3

13
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للغربمعادمرقفعلىيستنصالاسلاميةالشعربكانتوإذا،المستقبلفيالعالم

نأعنفضلآ.أخرىناحيةمنو(فريقية،أسيالينناحيةمنستنقطعالجسورف!ن

روسيامعالعلاقاتمسألةالأقلعلىيشيه،ماالمسائلمنيثيرهذاالاسلامتطرر

يرسمأنباستطاعتهيزاللاالغرببأنالظنهو-ارتكابهيمكنخطأوأكبر،السوفيتية

صداقةلتأسيسالوقتمنمتسعهناكيزالولا-يتبعهاانيجبالتي.الطريقللإسلام

الفهمسبيلفيالمبذولالجهدفمانذلكرلآحل،مشتركةمصالحعلىتقرمدائمة

.)؟(ضروريؤالمعرفة

مهدوالاقتصاديوالسياسىالفكريالجمردمننرعفيالاسلاميالعالمسقطوحين

الثامنالقرنفيذلكبعدالإسلاميةالشعوبوعرفت،واستقلالهعليهالوصايةطريق

يعتمدالتى-الثلاثالكبرىالدبرلوكانتوالفرضىالاضطرابمنعصراعشر

أما.بالانهيارمهددةداخليأضعيفة-عليهاالاسلاميللعالمالسياسيالتشمكيل

الشرقرحل..وأصبح!ته،الأوروبىالضغطتحترزحتفقدالعثمانيةالامبراطورية

الرسطىأسيالطسياسية(هميةكلالاسلاميةالقارةفقدتسقرطهـاوبعد..المريض

الىبالإضافة،مكانكل-فيوثقافيافتصاديانحطاطالسياسيالانهيارورافق،والمغرب

//.الهندفيالمغرلوثولةالصفويةالدولةانهيار

:؟1لاجطى1لدينى1لإعلأخطتلزلأ-

الاصلاحفيعمعقةرغبةظهرتالإسلامىللعالما-لديدوالتشكيلالانهيارذللثوسع

التأثيربسببذلكوليس،الإسلاميالعالمتح!رضوبدتوالاحتماعىالكيني

لقرأنبنوفقمأولكن-عضرالثامنالفرنفيمعدومأبهالشعرركعافيفقد-الآورربي

ث!عهاني!ح:درجمة.تحرلرنو.وق.الاسلاميالطلما(+يقطة

http://www.al-maktabeh.com



منحديدعصرفيللدخولناضجةكانتالإسلاميةوالبلدانفالشعوب،نفسهاتطوره

.هدفانالاصلاحيةوجمعياتهالاحتماعىالإصلاحنزعاتلبرامجكانإذ)1(تاريخها

الأجنبي.النفرذضدالنضال:.لملهدهـلملآول!

الأسلامية.للحماعةالمأضىعظمةبث:/ىني.،لهد!ط

السياسيةالمبادىءإلىالدينىالمحتوىالتقالف!ننفسهاالإسلامطبيعةنآحيةمنأما

السباسىنظامهلهنفسهالاسلامطبيعةلأننظرآ،نفسهمنسارقدوالاحتماعية

توحدتماوذلكالاستعماريالنفرذمنالاسلامىالعالمتخلصماوبعد.وتشريعاته

وبهـمةالإسلاميالعملمحورالثانىالهدفوبقى.انقضعحتىمناهضتهعلىالجهود

،الغربيفزعماالإصلاحيةالبرامجفيفليعى..برنامجهاوبحكمالإسلاميةالجماعة

نفسهلطيحملالإسلأموكان،الانسانيةشأنيرفعماإلاالاسلانمماضيفيوليس

.نشرهلهكفلتالتيالروحيةإشعاعلالهخصائص

موسسة،"كنيسة"لهليسوكذلك،مركزيةحقيقيةإرسالياتعمللهيكنفلم

تجارةطرق6لبعإذنفالإسلام،الراحبهذاوعليه،دينهنسمرلطالحقمسلملكللأن

فيالأهميةكبيرثورأالصرفيةالطرقلعبتوقد.التجارةومراكب،والقوافل،العرب

نخطىءلاف!نناحرلمةلغزواتمجالآتفسحكانتالبعثاتأنومع،التبشيريالترسعهذا

ماغيرعلىوذلك،السلميبالفتخالاسلاميللئوسعالتبضيريالمظهرهذاوصفناإذا

.وتطرفإرهاليأنهالثقافيالثقلفوويزعم

إنماالغربيدعىكمااأالمقدسةا-لرب*برساثليكنلمالاسلامىالتوسعكانوإذا

الدفاعحقالمسلمينعلى(وحبتالاسلاميةالبلادعلىالغربسيطرةأنالقرليمكن

.هحوملا..دفاعحرب.عليهالمقدسةالحربفأعلنوا،أوطانهمعن

7صهالطيقالمرجع1(
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الشمريعةيعدلأنيستيملازمنىأميرالاسلامفيابخليفةأنالمسلماتومن

الرومافي!بالبابامفابلتهتكرنونهذ)،بالدينيتعلقفيمامعصومأليسبىوهويؤولها،أو

أعلىروحيبرئيسيعترفلاالاسلاملأن،خطأالخاطىءالثقافيالوعىفوريغالطكما

والمجامعوالقضاةالمفتونوهمالإسلامفيالعلماءإنما،كهنوتية6لبمربسلسلةولا

يتدخلأنللخليفةوليس،أحداثمنيجدفيماالإسلامرأيبهمالمنرطهمالإسلامية

القضايا.تلكفي

الثانىالمحل1المائنخاةكأنهافتبدوو؟سياأفريقيةشعربتحرريثيرهاالتيالمشاكلأما

غربيتخططفلهالاسلامأما.خاصةأزمةتنشأحينوقتيآاهتمامآإلاإليهايرجهولا

الممكامل.ونظامهالاس!رالصحمهلأهمممهوذلكوملاحمهممابعهلثاهضه

فيالسياس!!الكفاحفيعمرهقك!!الذيفلسطينمفتىالحسينىأمينالحاجيذكر

الإسلاميعتبرالغربأنعلىشامدآ؟589اليرمأخبارحريدةفينشرها.التيمذكراته

إدارةمدير"بروفر"بالدكمرراحتماعهخلالمن".زذلكالشيوعيةمنعدأوةأشد

أفريقيا.شمالاستقلالحرلبينهم!دارحديثفيالألمانيةالوزارةفيالشرقشئرن

بصراحة:"بروفر"دكمورلىقال:قال

الشيوعية،منهزلاءعلىختلرآأشدالاسلامأنتعتقدالأورويةالدرليإن"

استطاعاربمالهمالاحتماعية!ةالعدمننوعوإيجادمعيشتهممستوىرفعلأنوذلك

التغاضييمكنولا،وقريةراسخةعقيدةفهرالإسلامأما..الشيوعيةخطرإبعاد

مابكلوف!ب!ت،الفاسمدةالمدنيةأفسدتهاأنبعدنفسهااوررباعلىخطرهاوعنعنها

.ومعنوياتأخلاقمنلديها

بعدالعالميةالأهميةمنمالهمقدارافريقياشماليفهمأنتخافالأوروبيةالولإن

،"نفسنهاأوروباعلىالزحفحاولتوربمابعضهامعكولهفتتحداستقلالهينالأن
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للموضرعالمدخلهووذلك..الفرصةانتهزوا:كتابصاحبكنبهماعينمرذلك

.الغربصنيعةمنمضللةأكنرهافيهىاصطلاحاتمنفيهومالهنتعرضالذي
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ثقافتينبينقيم

وتاريخهاأصالتهامنتنازلاتقدمتحينتتدهورالاسلاميةالعربيةالشخصيةبدات

سبيلآقدمتهاالتيالتنازلاتهذهوكانت،الاستغماريةبالاثمخصيةترتبطانسبيلفي

ثقافيين:ولائينإلىالثقافيتاريخهاالصراعوشق،إليهانحدرتالتيالتدمررإلىسهلآ

ذلكفيرائدهويرى،العلمنةسلكفيالاتحراطإلىسبيلآيسلكولاء

حاضرة-تركيامنيجعلأن(رادالذي"أ-طترركمص!ىكطل"الئركيالزعيم

إلىالرطنيةلغتهحروفتغييرمن%بد،الغربيةللثقافةتابعةولاية-الاسلاميةالخلافة

ولا.الحائطعرضوالإسلاميالقرميبتاريخهضاربأ،ودينهوقيمهوأعرافهعوائدهتغيير

للأسف.-الأميينمنيكرنوالمالذينالناسمنكميرشايعهالاتجاههذاأنشك

أنهلهتقريمناحيثمنوهو،الأولللولاءفعلكردظهر،ثانثقافيوولاء،

الإسلامي،أو،العربيالتضامنإلىالدعوةظاهرهفييحملأنه.ممعنى،مزثوجفعلرد

منهابعضآبعضهاينازع"أيديولرجيات"إلىالانتماءإلىالدعوةيتولىحقيقتهفيبينما

والماركسيةالاسلامبينيرفقالذيأي،التوفيقىالإسلامىومنهاالغربيومنهاالاثرقى

والرأسمالية.الإسلامبينأو

مسئرليتهعننفسهيعزلوافدة"أيديولوجية"إلىالدعوةيتبنىالذيأنشكرلا

نأالاتجاههذامحاذيرومن،وطنهيحتاجهالاقدثقافيةبقيمهاتفأئوقآليصبحالرطنية

الدفاععاولوهروطنهإلىيسىءقدالوافدة"الأيديرلرجيات"هذهمثلإلىالداعي

لأنوطنيتهعنيدافعوهوايأيديولوجيةإلىيسىءوقد.."الأيديولرجى"معتقدهعن

بيئةفينضأتلأنهاالوطنيةقيمتتبنىأنتستطعلاتأكيدبكلالوافدةالأيديولوحية
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تغزوها"التيالأوطانفيكبيرصراعيقعأنالسهلمنكذلك.لبيئتنامغايرةثقافية

مطالبها،ويتبنواعنهايدافعراأنإما"الايديرلرجيات"هذهأتباعلأن011الأيديولوجيات

والذاتيةالوطنيةعنيدافعواوإما-أن،الرطنيةمعفيتورطوا،الوطنمطالبغيرومى

الوافد.الجديد"الثقافيايأيديرلوجي."الموقفإلىفيسيئواوالشخصية

تحتغربيأوإسلاميمرمابينالتوفيقبعبءالمتضلعةالنظروجهةساهمتثم

إلخ؟..والاقتصادالاجتماعفيالغربيةللآراءالمستسلمبالتقاربالقائلةالفكرةسيطرة

تخضعأنيمكنالشريعةأنبيانعلىدأبالاتجاههذالأنالنهوضفيالأملبتبرير

الاسلامي.التقدمستارتحتالغربيةوالاقتصاديةالاجتماعيةللآراءبسهولة

أبسطعنتدريجيأالتخليأماممعبدأطريقآصنعتقدالاتجاهاتتلكوكانت

الغربيةالمبادىءفيالأساسياتأنمع.الاقتصادفيأوالاجتماعفيالإسلاميةالمبادىء

حيث:منالاسملامأساسياتمعتتنافى

الغربيةالحضارةفيالاجتماعيةالعلاقاتأهممنتعتبرالجنسيةالمباشرةفيالحريةإن-

المشروعة.ئراعدهالهاالاسلامفيهىببنما

فيهالاسلامبينما،الغربيةالحضارةفيالاقتصاديةللجهودأسناسأيعتبرالربا-

الخاصة.فواعدهالهاماليةمعالجات

الإنسانفيالدينىالترجيهمنعالغربيةالحضارةفيللإسلامالمنافيةالأمورمنكذلك-

.والردايأخذتحتمللامنافاةالاسلاممعتتنافىالأمررهذهمثل..باتأمنعأ

نسخةبنقلكلهاالغربيةبالمدنيةتأخذأنالممكنمنبأنهفالفول:أسدمحمديقول

!عيخلعكذلك،إسلامناعنيعزلناسوف.لأنه،مغلوطقولأنهشكلا،منها

ومن))بهميتشبهحتىنلحظأنغيرومنببطءولكنمعينأشكلآكلهالعقلىاتجامنا

.مسندهفيأحمدرواه((منهمفهوبقومتشبه
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بحيثخارجيشيءأنهمنبالرغم(الزي)اللباسبظاهرةمثلآأسدمحمدضربثم

علىشعبذوقيمثلأنهإلاالروحيةأوالعقليةالانسانحياةعلىمنهلاخرفأنهيملو

بذلكالخاصةالبيئةالزي،معنىمنثمبين،أيأنوتستطع،الطويلتاريخهمدى

المسلمتوفيقإلىيؤديمثلآالثيابفققليد،العقليةخصائصهكذلكوتتبين،الشعب

إلىالنهايةفييوديتوفيقآالعقليومظهرهالغربىوالذوقذوقهبينظاهرشعورغيرمن

الفرقعنتخل!أيضآوفيه،لقومهالثقافيةالامكانياتعنوتخل-،عقليتشريه

التبعيةصفةيدريأنغيرمنعليهخلعلباسآتقلد:النهايةولا.لتربيتهالتقليدي

العقلية.العبوديةلباس:قلتشئتوإن.والتقليد

يعتري،بالنقصشعورلتيجةدائمآهوالغربيةالفرنجةتقليدإلىالميلأنفيشكولا

الفنيةومقدرتهاالغربيةالحضارةقوةبينيفاضلرنالذينأولئكعادةالشعورهذا

لتلكأنننكرولا،ومرارةوحزنبوسمنمجتمعهمعليهماوبين،البراقومظهرها

:واحدآليسالتوجهعلىوقعهانتيجةأنبيد،شديدأوقعأالمفاضلة

بأنالآخرينإقناع:.ممعنى؟اعتذاريآمرففآيتخذمنالمفاضلةتلكبعدفهناك+

ثقافيةمناطقفييذوبذلكبعدئم،الغربيةالمدنيةيتشربأنبسهرلهيمكنهالاسلام

.أخرى

بشمجاعةويعفنهبالفارقويعترف،والثقافيالدينيرصيدهلهأن:يرىمنوهناك،

الاسلامية.العربيةالحضارةمنهتستفيدثقافيإحياءبحركةيقومأنعليهأن:يعلنلكنه

مئافي:أسدمحمدس!قلقد

يتعلقفيماالعربيةالمؤثراتتتقبلأنالأوروبيةالشهضةاستطاعتلق!د:الأولالمثال

المقافيةالروحولا،الخارحيالمظهرتتقبللمولكنها،خاطرطيبعنوأساليبهبالعلم
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الموثراتمنأوروباأخذتهوما،الإطلاقعلىالعقلىباستقلالهائضحولم،العربية

لتربتها.ضالحاسماداكانالعربية

استعانواحينماالثقافيازدهارهمعصورفيالعربفعلكذلك:اكنيا!لثال

روحها.أومظهرهايتقبلواأنغيرمنمنهاأخذواالخاليةأيامهمفيالهيلنيةبالمؤثرات

هورذلك،ولايذع،وعطمأجديدأنمرأالحالتينكلتافيالنتيجةكانتولقد

وما.وبالاعحاببالنفسالثقةيزعزعمافيهوليس،الحضاريللتطررالثقافيالقانرن

بنفسهاإعجابهاخسرتماإذاالوجودقيدعلىوتظلتزدهر(نتستيممدنيةمن

.مماضيها.صلتهاوقطعت

طيبةعلاقاتلإقامةمعهحوارآتردم!!ولا،الغربيةالحضارةهرليسالإسلامإن

الثقافية،حياتهبقاءمحرأجلمنمعهصراعفيفهيلذلك،يتشربهاأنيستيممعه

.الاستسلاميرفضفهرإليهأوعليهالزاحفةالغربيةوالعاداتالآراءتقرضهلاوحتى

.المرت:معناهوالثقافاتالشعوبحياةفيفالاستسلام

وغرورنا،،كسلنا.ممعالجةالدينمنمرقفناإصلاحهرإنما،دائمأإليهنحتاجفالذي

مناأتكلملست،الاسلامفيالمزعومةالمساوىءلانحنمساوئنامعالجة،ن!ناوقصر

منعليههىرما:الاجتماعيةالحياةناحيةمنولا،الانحلالمنالسياسيةالناحيةعن

الاحتماعى.التنطمفيوضفككالايمانفقدان

الترازنقوىأنعلىبرضرحيدلواحتماعيةثقافيةفوضىمناليومفيهنحنماوأن

النظروعلينا،تتلاشىأناليومأوشكتقدالإسلام!!االعالمفيالطمةسبب!نتالتي

منهالدائمخرفهمفشيئآشيئآحيالهيبدونالغربأهلأخذوقدالاسلامإلىجديدمن

وعرقيتهم.حضارنهممصيرومن

21

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العطمالاختلافهذامنتججبناالغربيةالحضارةواتجاهالاسلاماتجاهبينوازناولو

مثالآ:خذ.بينهما

حضارتهمفاهيموفقالاوروبينظرفيإنها:منهاوالغايةالحياةمعنىقضية*

فهىالإسلامنظروجهةمنأما.الطيعةعلىالنهائيةالسيطرةنحويتفدمأنهواهتماماته

نوعفيهوإنمابايهماالفرقولكن!خليفةالأركط!جماعلإني!تعالىقالكذلك

وجهةمنأما.فقطالماديالرقىهوالغربىنظرفيالرقيفيالسرإن-الانسانىالرقى

واحدةحقيقةإلىيؤديانالاسلاميخافهما،والماديالروحيالرقىهوإنما:الاسلامنظر

نظامهافيللهفائدةشلامجالأترىلاولكنهافقطاللهتتعبدالغربيةالمدنيةأن:هى

الاعتباراتدائرةمن"الله"إسقاطإلىبداءةالأرروبىالعقليميللذلك،الفكري

الإحاطةعنعجزمننفسهالبشريالفكرعليهماهىصيحتهوكانت،العملية

إلىتؤديلانراهافإنناالغربىلدىمقنعةالحجةتلكتكونبينمالكن،الحياة.كلجموع

الإلهى:بالدينالايمانمبدألأن،الالحادإلىالمؤديةالنتيجة

المرصوفالبشريالعقلوليس(الايمانإلىأي)إليهسبيلههوالرحىأنعلىيقوم

القضاياتلكفيالبحثبهالمنوط(الوحىأي)هو،الكليةالإحاطهعنبالعجز

الايمانية.

دينينظامعبءتحتيرزحطوالأقرونأظلالأوروبيأن:أسدمحمديراهوالذي

البحثحقرلفيمانشاطلهايكنفلم،الطيعةواحتقار،الحياةاحتقارنفسهلايقوي

اللالينى:الفلسفع!بالنتاجتربطهاحقيقيةصلةكلقطعتأنهاحتى،العلمى

ولكن،الأوروبيالفكرعليهثارماوذلكالفكريهمنظرمتهالاعادة..والاغريقى

.أخرىبعدمرةتقهرهكانتالكنيسة
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روحودينيةأوروبيةعبقريةبينالمرالكفاحبهذاملىءالوسطىالعصورتاريخإن

لاماديةوثنيةفيوقعتأنالغربيةللمدنيةالكفاحثفراتمنكانلذلك،ا!كنيسة

وراءأسبابفهناك،الكنيسةاستبدادمنتتخلصأنتريدوهيالماديةالقرةبغيرتؤمن

الأوروب!:الحضارةوثنية

الانسانيةبالحياةيتعلقفيماالمادياتجاههامعالرومانيةللمدنيةأوروبيةوراثةكل!

الذاتية.وقيمتها

الرغباتكبتوعلى،للدنياالكنيسةاحتقارعلىالإنسانيةالطيعةثورة:الثاني*

.الانسانفيالمشروعةالجهردوإنماء،إليهاتحببالكنيسةكانتالتيالطبيعية

في:تتلخص/لثقافية/لغربوقيمسلام/لمبين/لفروقبعفىتبزرمناومن

الفضاثلوكلالشخصيةوالمنفعة،الانتفاععلىمبنيةالغربفيالأخلاقيةالفلسفةأن

حت!!القوميوالشعوروالوطنيةالفنيةكالقدرة:الماديةالمجتمعبرفاهيةمباشرةتتعلقالتى

التىالفضائلبينما،معقرلهومافرققيمتهاتميزلرفعللمديحموضرععرقيتهااليرم

منتخسروالعفافالأبويكالحب:الخالصةالخلقيةقيمهاجهةمناليومإلىتعتبرظلت

يسيرهذاجانبوإلى،محسوسةماديةفائدةالمجتمعتهبلايأنهابسرعةقيمتها

يصبحانوالإحصانالعفافمثل"القديمةالجنسيةالآدابيسمونهلماالتدريجيالانحلال

فحسبالخلقطريقمنمفروضاتلأنها،الحديثالغربفيماضيأخبرأالأياممع

نأنجدوهكذا.الماديةالشعبرفاهيةفيمحسرسمباشرأثرالخلقيةللاعتباراتوليمى

مكانتها(العربيةالبيئةفي)ئخلىأخذتالدينيؤيدهاالتيالقديمةالخلقيةالفضائل

.مقيدةغيرالبشريللجسدفرديةحريةإلىتدعرالتىالجديدةالغربيةللفضائلبالتدريج

بسرعة.أهميتهامنيفقدانفإنهماا!نسيةالعلاقاتومراقبةالنفسضبطأما
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العربيةالشخصيةبلهالعربيالوطنداخلوانحدارآوانحلالأتفسخأرأيناهناومن-

ذاتها.

منعلينايطلماأهمإن؟أزمتهمنالعربيالوعييفيقكىالسبيلهرمالكن

يبدوماهوذلككانإذا،المحاوروكنرةوالتناقضالاختلافهرالأزمةهذهظواهر

فيعليهنركزأنينبغيماأهمإننقولف!ننا،كثبعنالعربلأحوالمراقبلكل

الثقافيالتفاعلإلىوالدعوة،الئقافيالتفاعلإلىالدعوةهوالعربىالوعيلأزمةمعالجتنا

للناسلابدإذقضاياناكلفيالفكريالحرارإلىسبيلنااتخذناإذاإلاقائمةلهاتقوملن

يقرمأنولأجلالفكريالحوارهرالقانونهذا..التفاهمفيبينهميجمعقانونمن

هناكيكونوأن،المتحاورةالأطرافيعتقدهامنهالابدأشياءيفترضفمانهبيننابوظيفته

ملكآوليستالناسبينمشتركقاسمالحقيقةلأن،عليهاالمتفقالمفاهيممنوافقدر

الحقيقة.أطرافمتعاونيننكنشفأنبالحرارفعلينالأحد

الفكريةمراقفنافيالعصبيةنوباتنامننحدأناستطعنا،بينناالحرارلغةتبنيناماوإذ

البدأياتبدايةوتلك،الراسعالحرارإلىالمنغلقةالمحاورمنننتقلأنواستطعنا

القائمةالدفاعيةفلسفتهمنويتخلصالحاليةأزمتهمنالعربىالوعىليخرجالصحيحة

الرأيوسماعوالفهمالحرارأسلوبإلىالانفعاليةوالنزواتالعصبيةالتشنجاتعلى

.أبعادهبكل

24http://www.al-maktabeh.com



لثقا!ال!ع!ا!لث!ووخ

إنماالساعةوليدةليستاليوممجتمعنايعيشهاالتىالخاطىءالوعىقضيةأنفيشكلا

المجتمعاصطداموهى،الثوريةالتغييراتفترة،الستيناتأعماقفيبأطنابهاتضرب

يكنلمالاصطدامهذا،والشرعيةوالعلميةوالاقتصاديةالفكريةالحداثةبقضاياالتقليدي

يتمثل،يومبعديومافعلهارديعيشتزاللاهزةأحدثإنماالتدرجأوالتؤدةيترخى

فيشرخأأحدثتوالتي،التاريخزيفهاالتيأوالزائفةالأيديولوجياتتجاربفيبعضها

بينالثرريةالمسيرةبدايةفيالأزمةوباتت،الأمةفيوانقساماالإسلاميالعربىالخطاب

طلبه.الأمةتحاولإسلاموببنمنهاالتخلصالأمةتحاولوافدةمذاهب

تصورناوفقفعلردودمنالصراعذلكأحدثهماجذورنتعمقأننحاوللذلك

شروخأ:تنتظم؟نقاطعدةفيللمشكلة

.التطرفمفهوم:الأولالث!رخ.

والمجتمع.الانسانبينالحراراضطراب:نياك1هـالشرخ

الثورية.الروخوبثالواحدالحزب:الثالفالشرخ5

الماركس!!ا.والصراعالإسلام:الرابعالشرخ5

العروبة.وخيارالاسلام:افىصالثرخ5
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لتطر!:ثأول:هفهو؟11لشئ01

سلوكأولفعلوصفآإما،وصفأداثمأاللغريالاستعمالفي(التطرف)لفظيقع

وأمتطرففكرهذا:فيقاللفكروصفأأو،متطرفسلركأومتطرففعلهذافيقال

أوالسلركالفعلوصفمصداقيةبحثنستبعدومقدمآ.مغاليةأومتطرفةفكريةنزعة

تحتيقعالتنفيذحيزإلىخرجفكركل-أي-سلركأوفعلكلمادامبالتطرف

إلخ...إباحةأوعقابآأوثوابآالقانونطائلة

فهر)العنف(التطرفمنالجانبهذاأمامالوقوفإلىتدعوناحاجةنرىلالذلك

عليه.خلافولامجرم

ماوهوفيهنظرناوجهةترضيحنودمافذلكلفكروصفآالتطرفعليهيقعماأما

؟بالتوفالفكروصفالممكنمنفهلالاختلافمدارعليه

الرصف؟هذامعنىيكرنترىيافماذا،بهالفكروصفناوإذا

؟ماذايعنيأم؟التجريممعنىأيعنى

وطفناالتطرفمعنىفهمناإذاإلاالاستفهاماتتلكبينالفصلإلىسبيللا

؟إذنالفكريالتطرفمفهرميعنىفماذا،.ممفهرمه

وألأفرادتنسبلآراءمعياريوصفهوإنما،مجردآعقليأمفهوماليسالتطرفإن

بأنهيرصفرأيهذاأو،بالتطرفيوصفرأيهذا:المثالسبيلعلىفيقالجماعات

.بالاعتدالالثانىوعلىالمغالاةأوبالتطرفايأولعلىمحكوم-أي-معتدل

فكرعلىأو،ماشخصفكرعلىمعياريحكمإطلاقنريدحينأننا:ذلكمعنى

.بغيرهأوبالتطرفعليهحكمناثمالفكرهذاقومناأنناالأولىبالدرجةنعنىماجماعة
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قدالحالةهذهفينكون(بالتطرف)عليهوحكمنامافكرتقويملناقدروإذا

صاحبه،تجريمأوتجريمهإلىقصدغيرمنالفكرذلكأدبياتعلىأدبيآحكمأاستعملنا

بالاهماليعالجفا،الآخرالرأيوجدماوإذا،الآخربالرأينسميهأنوبالامكان

والديني.والفكريوالاقتصاديالسياسيالحوارعلاجهإنماالقوةأوأوالصمت

1لمجتم!:ولإنمالعمان1يو1رلحو1لفة1بطضط1:ل!فط1لش!1!

جصعتهيحبأنهيعنىوذلك،اجتماعىبأنهيتميزشيءكلوقبلأولى*الإنسان

أكثرالمجتمعكانوكلما،اسهإانتماءهمؤكداسبيلهفيويضحىفيهويتفانىومجتمعه

به.النهرضسبيلوفيفيهتفانيأأكئرالأفرادكانكلماونفسهأفرادهمعتفاهمأ

للالتقاءالفرصةتتيحيأنها،الحوارنظمأسمى(الديمقراطية)الشورىكانتهنامن

الاجتماعية.الهيئةأعضاءكلمعوالتفاهم

البرلمانية،النيابةنظامالديمقراطيةعلىالحريصةالنظماستحدثتالسكانيللنموونظرآ

قدراكبرليتحققودوائرهمالنراببينحواريتمأنلابدالبرلمانيةالنيابةلمعنىومراعاة

.(والمجتمعالذات)بينالمشاركةمن

وسادتالمجتمعمعبدورهالانساناستقامبالمجتمعالانسانعا،قاتاستقامتوإذا

بينهما.الحرارلغة

والمجتمعالذاتبينالعلاقةواضطربتالطرشكحوارغداأوالحوارانقطعوإذا

وبذلك،والتسلطالقهرلعملياتالذاتوتعرضت،المحاوروتعددت،فجواتترلدت

علىتسلطقدالمجتمعداممافرديةذاتيةميولإلىللذاتالاجتماعيةالصفةتتحول

نفسها.عنالتعبيرمنوحرمها،الاستبداديةبالآراءقهرها
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شكلفي.يناصرهاعمنتبحثثائرةناقمةذاتإلىالاحتماعيةالذاقيلمحولهنا

منويتكون،نفسهاعندفاعأجانبيةمنابرباصطاعنفسهاعنللتعبيرجماعاتأوأفراد

وفي،عليهسخطهمأوالمجتمععنالرضا-عدمإلابينهايجمعلاقدجماعاتمجموعها

وأ،خلاصهمفيهيرونفكريأيابراقآليكرنوااستعدادعلىيصبحونهذهحالتهم

تنبيههفيهيرونمابقدرإزعاحهيودونلاوهم،المجتمعيزعجعملأيإلىيتجهرن

إنسانعنالوقتنفسفيتعربلكنها،لقضيتهمالشرعيةطلبسبيلعلىأوإليهم

.لأمررهقيادتهوب!مكانيةبشخصيتهواممانهاتزانهوفقدحياتهملمأزوم

ثم،يغنيهشأنيرمئذمنهمالكل..بهوابوللمجتمعبهاوا؟للذاتيصبحمنامن

علىتصررهاوفقيعملالذيالمجتمععلىالساخطالإهـلموطأةتحتالذاتتقع

النافرةللذاتالتحديإثموطأةتحتالمقابلفيالمجتمعويقع،عليهابالاعتداءمهاجمتها

صرابها.إلىيعيدهاحتى

تتمحوروالمجتمعالذاتبينالتحديأوالصراعأوالتنابذعلىالقائمةالعلاقاتومن

لتسردالمجتمععلىوساخطةالمجتمعمنغاضبةعزلةفينفسهاداخلتتقوقعأو

فيعملهاالبقاءحبعملياتوتعمل،بينهماالاجتماعيوالصراعالقلقعلاقات

كذلد(تعرفخالف)تحولهاوفقصورآوتتبنىالمجتمعترفضفالذات،الصراع

حطرته.فيليدخلهاإيامامكافحآعنفهفيويزدادالآيقةالذاتيرفضالمجتمع

غرامهامؤثرةواستكبارأنفررأالذاتتزدادالمتنابذةالتوجهاتوفقوهكذا

.الاحباطوطأةوتحتهملآالمجتمعفيتعيشأنعلىبالاسششهاد

ية:لئور11لروحوبث1حد1لوا"1طزب:1دلث\لعئئ0

فترةإلىالتاريخبأحداثنرجعالمجرداتفي(وعماءفيبقلمنالانضربوحتى

الواحد،الثوريالحزبنظريةالسياسىنظامهفيالثوريالنظامتبنىحينالستينات
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لفتغيير،شاملةوصيغةوالثقافيوالسياسىالاجتماعيالتغييرلمشروعشرعيةأداةواعتبره

تتكونضيعةأولعشيرةنظامأأولطائفةنمطأكونهعنيخرجلاالثوريالحزببذلكفإذا

.الأوصاكمتقطعةانفصاليةبنيةذاتمنغلقةفئةأنهابهترصفماأقلفئةمن

تفاعلدونبهالناسوانفعالالحماسيةثرريتهمستغلأ..قضيةبلاثرريحزب

...شيءأيعلى؟ماذاعلىالثورية...الثرريةعلىسبوكهمليطعمعه

يتميزالمسعورالهياجطرازمنثورية،قضيةبلا،هدفبلا،مفهومبلاثورية

مفهرمأيمنمتجردةوالعقديةالأخلافيةوالقواعدوالقيمالرمرزفيهتمحى،بالفراغ

له.ضابطهوغيرالمجتمعمععلاقتهيضبطإنساني

التمردروحوبث،شىءكلفيالثررةروحبثالواحدالنظامأشاعهماأهمفكان

القيمعلىيحافظالذيالانسانذلكموحودآمؤكدبشكليعدلمحتىفردكلفي

إلىنظرأدنىدونللتغييرقابلآالثورةنظرفيشيءكلو(صبح،احترامهاعنفضلآ

لهايكنلمالثررةأنإلىبالاضافة،بهايستهزئأصبحالأخلاقيةالقيمحتىالتغييرذلك

إلىوتارة،الرراءإلىوتارةالأمامإلىتارةفكانت،السياسةفيواحدةنظروجهة

.الغربإلىوأخيرأالشرق

وأداخليةتجاربمنخاضتهماكلفيالهزائممنسلسلةإلىالثرريةهذهانتهتثم

حربية.أواقتصاديةأوسياسية،خارجية

مثلثوريةفيمعلىالنشءتنشئةفيعامآأربعينطرالالثرريالفكرهذاعمللقد

درجةعلىتكنلمفئهقيادتهتصدرتالالتزامروحعلىالتمردوتغليعب،المبالاهعدم

ونماذجحسنةقد!وةأنهاعلىيومذاتإليهانظرأنهغير،قيادتهافياللائقالمستوىمن

حمامدةكائناتمذكراتهمخلالمنر؟ها،زيفهاوانكشفأمامههوتثم،طيبة

سقطتوحين،الناسيأمنهمكانفكيفأنفسهمعلىيأمنونل!الدمىكألاعيب
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إثردائرةتنداحأخذتالتىدائرتهاالفجرةوشقتئقتهوسحبالمجتمعجفاهمالأقنعة

صراعهاوأحداث(الماركسيةترهان)نوبةفيالنظاموقعالدوائردواماتومع،دائرة

الإسلامية.حضارتنامع

الثررية.التغييراتفترةالستيناتفترةفيكانأيضاوذلك

لثقفي:1يفلقز1وكسية1ول!هح\،ه!الا؟عمر:1بملر1\لشئ0

مقولاتمعهاوراحت-الاشتراكية-الماركسيةالنظريةالحاكمالنظامتبني

الاجتماعىوالسلام،الغربيةوقيلالاسلاميةوقيلالعلمانيةكالاشتراكيةالماركسية

نستيملاكناباتظهرتالمقولاتتلكوحرل،إلخ...الاجتماعيالطقىوالصراع

أقلكناباتإنها،الماركسيةمعنصنفهاولاالاسلاممعنصنفهاأنالعلميةالوجهةمن

ومقرلاتإسلاميأثربآوتلبسهاماركسيةمقولاتتحملترقيعيةأنهاعليهايقالما

عنهارضىفماالعطاءوجزالةالسياسةرواجمعوراجت،باركسيأثربآتلبسإسلامية

لاسلامهمالمخلصرنعنهايرضقلمكذلك،ثقافيأتضليلآواعتبروهاالماركسييناقحاح

الساحةعمرتوبذلك...النظامإلىوزلفىوقربانآالثقافيالملقمننوعآواعتبروها

ثقافيآ.ملقأالاسلاميرناعتبرهوبماتضليلآالماركسيوناعتبره.كلاالثقافية

الدينبينالموفقةالجهردإخفاقعلىمعأغيلاموقفينإلىالتزييفهذاأدى

.ديارهفيالإسلاممعصراعهازادثم،والاشتراكية

وسجناوارهابآاعتقالآ،بطشأبأسهااشتدالماركسيةمعنئذ6السلطةكانتولما

زواروكئروحودهمعالشخصوفاةشهادةوإخراج،غدرآالأرواحوإزهاق،وتشريدآ

واقطاعيين،،وانفصاليين،وإخوان،رجعيينبينالأمةوصنفت،رحمةغيرفيالليل

جماعاتتكرنتماوإذا،المراطنكلهذلكوزروتحمل...سياسيآومعزرلين

حقرقهفياالعدلتتوخىولاللإنسانوزنا.تقيملاالتيالشاردةالسلطةلمناهضة
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النظامهوأو؟الإسلامذلكعنالمسئرلفهل...؟ترىياالمسئولفمنوواجباته

أالسلطري

السياسىالموقفإلىتستنداليسارقوى،موقفهشرعيةحقيتنازعصراعهماركان

والقوميةالعقديةمويتهاعلىالمحافظةشرعيةإلىتستندالمحافظينوقوى،المتسلط

والوطنية.

لعروبة:1و\،سالا؟:ظدر1\لئئ5

ظروفاثئقتها،سلخأسلخأالرطنيةالقرىتسلختاليسارقوىضغطوغت

نحسآ،الماركسيةنجممرىحينماالسبعيناتظروففيشرعيتهاالتمستثماستثنائية

ببنوالعروبةالإسلامقضيةالثقافيةالساحةعلىشاعأنإبألهعلىضغثآالأمرزادومما

.الاسلاممقابلفيوالعروبة،العروبةمقابلفيالاسلاميضعونحينالمثقفينمنطائفة

يحاولمنمناكوأنالعربيةالرحدةأمرفينقالقمحلباتالاسلامأنيعنىوذلك

كانلوكماأو،وافدةثقافةكانلركماالعربيالتوحدأساسمنالأسلامإخراج

الاسلامباسمدعاةالمقابلفيهناكأنكما،والجدلالنقايقحولهايجرزسياسيةمسألة

ماالإسلامفيوليمي،الإسلاميناهضماالعروبةدعاةمنأيضآفهناكبالعروبةيعبئرنلا

ولاالتاريخيةالوحدةغيربينهماليسأنهالتاريخيقولهمانقرلبلالعروبةيناهض

عروبة.غيرمنإسلامولاإسلامغيرمنعروبةفلا،بهماإلاالعربيةللأقيمستقبل

يدعونالمرةمذهولكن،وإقليميةطائفيةدعاةإلىالشكليةبالرحدةتحولناوهكذا

الاسلامعلىتأمرشكبلاوهذا،أخرىتارةالإسلاموباسم،تارةالعروبةباسمإليها

عنالاسلامنفصلحينإثم!انحملفكريةانفصاليةهذاوفي،العروبةعلىيكرنأنقبل

المفكرين،ساحةبهتضجنقاشآونفتعلالاسلامعنالعروبةنفصلحينأوالعروبة

علىينطريالأمرحقيقةفيفمانهظاهرهفيوالفكربالئقافةيصطغنقاشهمكانومهما
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سميناإذاإلااللهم،والفكرالثقافةمنخاليأنهالحقيقىوصفهوانفعاليفارغ!!لى

العروية،خيارأمامالاسلامنضعأنالمعقرلمنفليس...فكرآالعصبيةالانفعالنزوات

الإسلامبينيكونوكيف،الاسلامخيارأمامالعروبةنضعأنالمعقولمنوليس

وأملوالحاضرالماضيفيوثقافتناوجودناجرهرياثمكلانمعآوهما،خياروالعروبة

فيهماوالتشكيكوالعروبةالاسلامقضيةاثارةأنفيشكفلا،المستقبلفيتوحدنا

والعقديةالايمانيةأصرلهاتستمدومنهاوالحضاريةالتاريخيةالأمةربهائزأهممنمعآوهما

الإسلامماداممباحأشيءكللديهويصبح،الشبابنفرسفيالثقةزعزعةإلىيؤدي

الأمةمشاعرهزلهميحلوالذينأنولو،والجدلالنقايقحولهايجوزثقافيةقضيةأصبح

تاريخأصولمننابعواحدحضاريمشروعصياكةإلىاتجهراتاريخهافيمابأعرق

شتاتها.ثوربعدالشملولمواتفريقهابعدالكلمةلجمعواوحضارتهاالأمة
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م!ا!يم

خماطىءو!محي
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هفيوهية:للالشهظهيم

يشطرأخذالذيالاتجاهوهو،الثقافيالضلالمننوعالثقافيةالساحةعلىيشيع

حملاتهفيأخذالذيللغرب.محاكاةمرما:منها،متعددةمصالحوفقشطرآالاسلام

الذيالثقافيةالاستشراقجرائممنوذلك،الاسلامعلىالشائنةأوصافهيطقالمسعورة

،البدوىالإسلام،المحمديالاسلام:قرلهممثلوذلكالاستعمارركبفيسار

علىينمهوماومنها،إلخ...الشيعيالإسلام،السنيالاسلام،السلفيالاسلام

البترولي،الاسلام:كقولهمالظراهرببعضالاسلامكربطنيةسرءعنأوفاضحجهل

الاسلام،التأسلم:كقرلهمبالاسلاماستهزاءهوماومنها،الصحراويالاسلام

إلخ....الرسميالاسلام،الشعبى

أساليب"والتشطر.وفقللتجزىءقابلآالثقافيةالساحةعلىالاسلامأصبحوهكذا

.الجدبدة"الموضة

"الاسلاممثلأخرىمصطلحاتالثقافيةالساحةعلىظهرالمدخلهذاووفق

أقلامهمعلىيحملونهالذينكماباتواقعمنالمصطلحهذافهمأردناوحين"السياسى

:الكنابمنصنفينوجدناهم

ومعقرلةرشيدةمحاولةلطالاسلاميةللممارسةالتاريخيةالدلالةعنيكمبكاتب،

تعاقبوتتعقبالمرضوعيةتتحرىساحةوتلك..الاسلامفيالسياسةنظريةلتنطر

علبه.وماله.كلاالإسلامىالناربخ
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فقه:مئلالقضايامنكتيرشأنالرأيفيالاختلافمنكئيرعليهيقعالاتجاههذا

.السنهوريالرازقعبد/للدكموروتطررهاالخلافة

طرقه.نودلاحانبوهذا.الرازقعبدعلى/للشيخالحكموأصولوالاسلام

فقهه،حيثمنلهاستيعابهنعدمللإسلاميرضىلاالذيوهو:الثانىالجانبأما

.وحضارةتاريخالهيكونأنالإسلاميةالممارسةحيثومن

دقيقوغيرعلمىغيراستعمالآالسياسيالاسلاملمصطلحاستعمالهمجاءهنامن

تحتالفجةصيغهمفيتظهرالتيالسخريةمضمونعنفضلأبلهاءسطحيةعلىويدل

،للإسلامعدائيةاتجاهاتتمثلكناباتوهى...والتأسلمالسياسىالاسلام:قولهم

..والعنفالارهابربطهمفيأنشكولا،بهيجاهرونبلذلكيكممرنلاوهم

وأالسياسيبالاسلام-نيارات-جماعاتشكلفيظهرالذيالاجتماعيوالتشرذم

خاضعةاجتماعيةالظواهرمذهأنمع...بالإسلامظالمووصفمغالطةالأصرلية

حينلكنالتسلطأرالقهرأوالتاريخيةالظروفأسبابهاتكونقداحتماعيةلظروف

.الإسلامتفسيروأسأناالطريقأخطأنانكونالاسلامإلىذلكينسب

فيساهموالذي،أوتلغيهتثبتهتاريخيةلظروفخاضعآوليعى،ظاهرةله!ىفالاسلام

العنفكظرامرتاريخيةلظروفتحليلهخاضعهومالينالمتعمدالخلطهوالخطأهذا

المسلم.عنيغيبلاإلهيونظامودينعقيدةموماوبين

الدينإن)تعالىبقرلهوندينالخاطثةبالأوصافالاسلاموصفعننكففياليتنا

منله،يتغيرولايتبدلولايتجزألاشاملكلينظامفالإسلام!الإسلاماللهعند

،للإسلامالخاطىءالفهمذلكنتيجةفيهيرى(مرمجيالغربجعلتالتيالمهيمنةالقوة

الاجتماععلماءيسميهماتتبنىبالاسلاميةالمرسومةالخطاباتمعظمحاءت
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كمعلرماتويثبتوهاالاسلامعنفاحضةأخطاءيعرنأنهمايالخاطىء+،!الوعي

وممهم.منالناتجالاسلاميالسياسىالفكرأسسعليهايقيمواأنيصح،متيقنة

الاجتماعيالعنفبظواهرالاسلاميلحقالذيالاتجاهذلكنتيجةوكان

نأمنها-الإسلامليستاريخيةظروفوفقللتفسيرقابلةظواهروهي-والسياسى

وجر،الاسلامتشريهعنيكفونلاالذينالعلمانيينلينالصراعمنموجاتسرت

الإسلاص!االعامالرأيوبينبينهمعداوةوإعلانها،الغربىالتسلطوصايةتحتالمجتمع

إليهاأرشدوكماالتاريخوعاهاكمامصونةالإسلامصورةتظلأنعلىيحرصالذي

الخوالى.عصررهافيالإسلاميةالأمة-عليهكانتوكما،رسولهوسنةاللهكماب

مقرراتمنانلعلمواالعنففيالسبببأنهالاسلاميرمونالذينقر(-هولاءولر

التاريخوفتراتوالاضطهاداتالاضطراباتعصورقيتميلالانسانيةأن:التاريخ

دينية.غيرأودينيةتكونقدسريةجمعياتشكلفيملجأعنالبحثإلىا،ستثنائية

:أللإما1لإلديوفىجي1؟1لاستخد؟لظقمق99-

الفكربتطوربالمناداةالثقافيةالساحةامتلأت،الاشتراكيةإلىالتحرلفترةفي

الاصلاح!!التفكيرمجالفيتدخل،ظاهرهافي،دعوةأنهاشكولا،الاسلامي

لزامآنرىفانناالهوىعنالصادرةالمغرضهبالأموالحافلآالمفكمرمجالكانولما.المنمر

الفكرتطررنحرومحاولاتهالاتجاهذلكعلىتقويميةنظرةنلقى"نذلكحيالعلينا

،جديدةمحاولةكلأنفيريبولا،الحديثةالانسانيةبالمذاهبولقائهالاسلامى

التفكيرتعوقربماودرربمنعطفاتالىتجرفهاقد،ومحاذيرصعوباتت!شفها

المشكلاتفلكفيبهاي!وروفدالمخلصةالنياتوتدنس،تماثجهوتشره،الصحيع

أخرها.منأولهايعرفلاالتىومي،الزائفة
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الفكرحملهوالمحاولاتتلكوفقأنئذالإسلاميالفكربتطورالمناداهمعنىوكان

وأن،الماركسيالفكرأساليبأوالغربىالفكراساليبوبينبينهالتوفيقعلىالاسلامي

.التطررفي.كلفهرمهماويأخذ،حنوهمايحذو

الفكريةالأساليباختيارفيالفعالأثرهالهاوالافتصاديةالسياسيةالاتجاهاتوكانت

موالاصلاحىبرنامجهيكونسياسيأالترحهيكونوحين،الحضاريةالتوحهاتفي

.التقدمفقياسوعليهمنزلةالأعلى

وقد،والماركسيةالإسلامبينوثيقآارتباطأثمةأنفيهاحسبنامرحلةمرتوقد

ثقافية،ومفاميم،وسياسيةاقتصاديةنماذجفيهااستعرنا،الستيناتفيذلكشاهدنا

.إلخ...والحتمية..والتاريخبالانسانالخاصةكالمفاهيم،رالتفكيرالفكرو(ساليب

حماسرفي،قاهرةسياسيةفظرو2وتحت،الفكركطالانبساطذلكنشوةوفي

الاشتراكيةمعيتفقلاالاسلامإن:مقرلةالثقافيالزيفصنعالاشتراكىالتحرل

الاسلامنصرصفييرحدلاوأنه،وطبقهاحاءمذالاسلامبهانادىلقدبلفحسب

الدينية.العاطفةيمسلاالتطورهذاوأنالتطررذلكبينمجرلتعارض

حاهزةصيغستارتحتالاسلامىالئقافيللتراثالأيديولرجىالاستخدامذللثأدى

خر،6حانبمنالقرمىوالصراعجانبمنالعالمىالصراعساحةإلىبهالزجإلى

ايأيديولرجىالاستخدامفلسفةتأثيرتحتوقعالإسلاميالعالممنشطرأإنحيث

أصراتآيمئلأخروشطرأ،الرأسماليالغربيللتقاربمنهوشطرا،الماركسىللتقارب

الاسلامى.الفكربأصالةتحتمىوهناكمنامنبثة

بينالسىءالأيديولرجيالاستخدامتمثلفلسفةالاسلامبةالثقافةأصبحتهنامن

الإسلاميالفكروأصبح،الشخصيةأصالةوأصحابالرأسماليوالغربالماركسية

الشرقبينالحضاريللقاءقابلةغيرمفاهيم،ومرهقةودخيلةغرببة.ممفاهيميصطدم
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مذهبىتميزمنتحملهلما،واقتصاديوسياس!!ثقافيصراعفيبينهافيمافى،والغرب

المشروععلىكلهذلكانعكس،الاسلامىالفكرللقاءحضاريأقابلينغيرمعآوهما

حمل..عداثيةدائمأهىومراجهةوجمودآترترآبدورهشكلوهذا،القرميالاسلامي

إسلامى.وليىعقديأيديولوجيصراعالحقيقةفيهىبينما،وزرهاالاسلام

:1لسيء1لمذهبي1لقعصب2-

ظهورإلىالثقافيةالغربومفاميمالاسلامىالفكرمفاهيملينالتوفيقمحاولاتأدت

والظالم،المقالفكريالتعصبوأحشائهاطياتهافيتحملالتفسيبرسيئةضيقةنظرات

وسوءالإسلاماستخدامسوءفيمسهماالروحبتلكالإسلاميالفكرعليالاقبالوكان

،قاعدةبلايقبلفهذاوالاختيارالانتقاءلعمليةحدودبلاواسعأالمجالوترك.تفسيره

.قاعدةبلايرفضومذا

محاورإلىمنقسمةالثقافيةالرحدةتفضيتهوالاتجاهذلكوراءالمدمرةالفبهرةوكاذت

فيالنظروعدمغيرهمتجاملآنفسهحولمحوركلرتمركزالثقافيإواليسارالثقافياليمين

الحروبوصنعتوالزمنيةالروحيةالاسلاممبادىءتحقيقدونتوزعهوحال،فكره

الثقافي.الاستعمارعليهاعبرحسورآالمحاوربينا-لدلية

...والسياسيوالاحتماعيالاقتصاديالتطرريناهضمافيهفليسالإسلامأما

والاستخدام،جانبمنالاسلاميالعالمعلىزحفالذيالغربيالاستعمارولكن

العالموحدةدمرالذيموأخرحانبمنالمتعصبوالمذهبيالسيءالأيديولوحي

السباسة.بثوبتحتمىالمحاورزالتوما..الاشلامي

1لقوهي:لحطب1لؤزع3-

أبعادهمنلبعدوالتمبزالجدليحسمهالاجدليةقضايابينالقرميالخطابأبعادتقع

المثقفة،الصفرةأوللأمةاختياراتوليصنتالخطابمكملاتالأمرحقيقةفيفهي

93

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أركانفهيبوتقهفينصهرهاأرواحدةفكريةباقةفينجعلهابأنحسمهايأتيولذلك

القرمي.التوحدلخطابأساسية

مقابلفيالغربيةالحضارةنحوالتوحهعلىقومهحملعاتقهعلىيأخذمنفهناك

وقفناولو.الاسلامقيممقابلفيالغرببقيموالأخذ،الاسلاميةالمصادرإلىالعردة

علىلحصلناأفضلنمرذحآواخترناهالغربوراءالسعيالىيدعرنالذينهؤلاءمجانب

...عجلىفائدة

مجانبوقفناولر..وثقافتنادينناعلىالقضاءوهوباهظآثمنآندفعذلكبعدثم

صقلإلىيحتاجلكنهالحقيقيالطريقاخترناقدنكونالقرميةالأصالةإلىيدعرنالذين

والاقتصاديالحضاريالنمرنحوبالسنعيالحضاريةوالرؤيةالعصرمصالحوفق

والسياسي.

الذينرضعوهولهميشهدتاريخىمضمونغيرمننقاشأيفتعلونالذينوهناك

والكيانات،القرميةالسيادةإلىالدعؤةمقانجلفيوحضارتهالاسلامسيادةالىيدعرن

مفاهيمسببهثقافيجدلوهذا..الإسلاممقابلفيوالقومية،القرميةمقابلفيالمستقلة

التوحيد.عاملكرنهعنالإسلامتجردالتيالثقافيةالغرب

1لتغريب:هظب!يى،-1لعحريب

منمانعهعقبهالتعريبأنالغربيالنموذجوراءالسعيأنالدعرةتلك(صحابيرى

ولاتجامعلاالتيالثقافةوصحراويةالعربيةاللغةلضعف،التطورسلكفيالاتحراط

اللغةإحلالإلىبالدعرةالطريقيختصرونهملذلك،الغربيةالحضارةمفاهيمتخالط

لغةوليستالمعابشةلغةالامكانبقدرالعربيةاللغةوتبقى،العربيةاللغةمحلالغربية

تاريخاعنبارهمفييأخنونالتعريبإلىيدعونالذينبينما،تكنرلرجيةحضارية

والأدبالفكرلغةتكرنأنالعربيةاللغةاستطاعتوكيف،الإسلاميةالحضارة
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الترحمةبعبءيقومقرمىمضروعب!عدادبينهمااللقاءيمكنبينما،والحضارة

المأمرنفعلكماوالاسلاميالعربيالعالممستوىعلىالمترجمةالمصطلحاتوترحيد

.ببغدادالحكمةدارأنشأحين

بينالتماسكمننوعأتكفلفكريةرؤيةإلىنحتاجبأننا:القولنستطيعهنامن

حقائقوإنمافقطالفعلفيهايرغبلابريثةحقائقإلىالفكرمعطاتكلتحولأفراث!ا

يطبهوماحاضرهفيالمجتمعلحالةمنزمةعقليةصورةعرضعلىتعملفيهامرغرب

مستقبله.

التيالمرهقةالدخيلةالمفاهيممنالاسلاميالفكرخلصناإذاإلاذلكإلىسبيلولا

انغلاقغيرمنوذلك..غربيةمذاهببعضإلىوبعضهاالماركسيةإلىبعضهايستند

التعصبعنمعآالطرفانيتخلىوأن،الهوياتيذيبانفتاحوي!،الأبواببسد

العاطفةمنالمحردالتفكيروأشكال،الدينىالطابعمنالمجردةالمستعارةللمفاهيم

الدينية.

تاريخهفيالنظرإعادةفرصةنفسهأمامئؤقفةالذيالجديدالموئفهذاشأنيعطى

وترجههوتطررهتراثهليفهمبلوكبرياءبغطرسةالحضاريالتعايضليرفضلا،وتراثه

.الاستعماريالغربطمسهاالتىشخصيتهواستعادةالاسلامي

1لقوهية:و1لصحو؟5-

كيانحرلهاوقامالعربيةالقوميةإلىالدعوةصاسمعالإسلاميةالصحرةبدات

منإلىالقرميةدعاةانقسمحينالصراعمننوعداخلهفي..للقرميةمناهضفكري

البحثمجالفيالطرفاننشطثم..يرفضهومنللقومية"الحقيقىالاطارهرالدينيجعل

التطرفأوالتعصبصفةنظهرولمأخرىتارةوبالاحتجاجتارةالفكريةالحججعن

القرميين.وحزب..البعثحزباستبدادمعالفجرةازدادتثم..بهولاءولابهزلاء
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علىوالإسلامالقوميةقضيةطرحتثمووضوحآتميزآتأخذالصحوةبدأتهنامن

الثقافية.الساحة

كسية:1ولرو1لصحوة6-

ظهروقد،لهاالسلطةرمساندةالماركسيةدخولمعتميزآأكئرالصحرةبدأتثم

بالإضافة،الاستثنائيةالاجراءاتو.وراءالاعلاموراءوضراوةبضراسةالماركسيالتيار

إلخ...والحربيةوالاقتصاديةالسياسية:الثوريةالسياسةمناهجفشلإلى

فيلهنصيرأاعتبرهالأنه،الاسلاميةالصحرةعلىالرضاكلراضيأالغربوكان

الماركسية.محاربة
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الظالمةالغربهفاهيم
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..ووفىوتعا!اوإخاءتسامحدينهرإنما،والإرهابالعنفيعرفلادينالاسلام

ومأثرهالتعاونتوضيحسبيلفيالأمثالوضرب،معانيهأسمىفيالتعاونعلىوحث

الإنسانية.على

الآخرينلقتلوالتربص..والعنفالارمابظراهرمنالساجةعلىيشيعماأما

والشخصيةللإسلامرتشريهأكيدأيحمليالإسلامإلحافهاومحاولة.بريءمنهافالاسلام

نأشكولا.بالانسانوخاصة.وسياسيةإجتماعيةظاهرةالارهابإنما،الأسلامية

العنفإلىتدفعهالتيهىوأخروقتبينالانسانلهايتعرضالتئالحياتيةالظروف

.والارهاب

والإرهابالعنفظرا!رإلحاقعلىمجمعهالغربيالاعلاموساثلرأيتولقد

دائمأموصرفسواءسخدعلىمعأوالعربىفالمسلم.والغربوالمسلمينبالاسلام

همجيسفيهمغتصب.شهواني.عدواني..والجهالةوالشراسة.والبدويةبالدونية

ثمإلاستضراقوضعهاصيغ..والعربيوالمسلمالإسلامهرهكذا.أحمقرعرنةذي

.والغربالإسلامبينالتاريخيةالأحوالنتيجة،الاسلامبهاوصم

لية:1لأعكل1-

فعلهاردظهرثم،أولآالغربيةالساحةعلىالاسلاميةعن.الأصوليةالحديثكثر

تاريخيآمعروفهرلمامغاير.ممعنى..الأخيرةالسنراتفيالإسلاميةالعربيةالساحةعلى

التاريخعلموما.الزمنأعماقفيضاربةأصولغيرمنشيءيرحدلاإذ:بأنهاعنها

-التوراةومىأصوللهمفاليهود..أصولبلاشيءيوحدلاإذ..للأصرلتاريخإلا

القرأنوهىأصوللهما!سلمرنكذلك..الانجيلوهيأصوللهموالمسيحيرن
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الأصوليةفيفليس..الجذورعنالبحذ..للأصرليةالأصيلالمعنىهوذلك..والسنة

.الإسلامفياستعمالهاتاريخإلىنظرتإذامنهاينفرما

رهي-نظرناوجهةمن-تاريخهايغايرثربأألبسهاالغرباستعملهاحينلكن

لأن..منهاالفزعيثيرثربآلهاحاكحينساذجآالغربيكنولم.قلناكماتاريخية

التيفهيالاسلاميةرللشخصيةللإسلاممشرفتاريخهيمابقدرالإسلاميةالأصرلية

فهى..كانفيماالسوفيتيالاتحادتراثوبيزنطةالغربتراثالرومانيةبالدولةعصفت

.وبغضاءعداوةوتاريخ..حضاريانتصاررتاريخ..غالبةحضاريةقوة:الغربلدى

للفظمشرهآتاريخآ-الحضاريةعقدته-الأصوليةيجعلأنالغربيحاوللذلك

.الانغلاق..العنف..الإرهاب..التطرف:لديهفهى،مشوه

متغيراتمعوالبلادة..الحضارةلروافدالرافضةالشخصيةالأصرلىمنوحعل

معالانسحامعلىيعينالذيالتطررمفهومتعيلاالتيالجامدة..الحديثةالحضارة

المدنية.تياراث

علىوالعرببالمسلمينالتطرفصفةإلصاقعلىالغربيصر:11بيركحاك"يقرل

معرتناقضآقربآالأكثرهمالأخرىالشعوبثونمنالعربلأن.الخصوصوحه

ناهيك.أيضآوالبغضاءوالعداوة،الجوارصفةبالغربيينتجمعهماي،الغربيةالشعوب

مثلأفذاذفلاسفةنهلفلقد،الغربومفكريالعربمفكريبينيجمعالذىالشبهعن

شراحأنفسهمعلىوأطلقوااليرنانيةالفلسفةبحرمنرشدوابنوالفارابيسيناابن

ولعهم.وشدةاعجابهممنوذلكأرسطر
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\،سلاهية:لصحوة1ليهؤلطت2--

منها:أذكردراساتظهرت

.زكريلررين:ترجمة-بورجافرانسوا-الجنربصوت-السياسيالإسلاما/

نصيرترجمة.كيبلجيل-الثلاثالدياناتفيالمعاصرةالأصرليةالصرخات2/

.مروة

دراساتمركز-ندوة"-العربىالوطنفيالمعاصرةالإسلاميةالحركات3/

.الرحدة

خضر.أحمد:ترجمة-كييلحيلى-والفرعونالنبي4/

كلفت.خليلترجمة-لانوشيسيرج-العالمئغريب/ه

عمامى.اللهعبد-الاسلام!!العالمفيالارهابظلماتمن6/

.ذكريأبروحيه-ايأوائلالارهابيون7/

غانم.حاتم:ترجمة-نيكسونريتشارد-الفرصةانتهزوا8/

قليل،إلخ..والعنفوالتطرفالاسالأميةالأصوليةحرلالمزلفاتمنالسيلذلك

نأعلىالغربحرصكبيرجهلأنهشدولا..الثقافيةالساحةبهاحفلتكثيرمن

العربي.للعالميفدمه

\،سالاهية:1لصحوة*-

الغرنجه-لأنهل؟ودراستهاالإسلاميةللصحوةبالتاريخالاهتمامهذالماذالكن

مرقفهلكن،علاحهيقدمأنفيريد؟رالإسلاميالعربيالعالم.ممضاكلمعنيأمريكى

مبدأاحترامإلىالداعيةترجهاتهيفضحالمسلمةوالهرسكالبرسنةلدولةبالنسبةالدولي
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إنما،يبدوكماالأمرليمى،الحريةمبدأ-الديمقراطيةمبدأ-الشعوبمصيرتقرير

توازنحفظسبيلفيالشيطانمعيتحالفأناستعدادوعلى،مصالحهإلىيسعى

وثرواتها.الشعوبعلىبهيمنتهالمبساسوعدممصالحه

تزييفأ.ثقافيآتزييفآداخلهافيتحملالتيالمؤلفاتتلكالغربقدمالمدخلهذامن

العالمدرلأركانفيوايأمنالاستقرارأس!يزعجاعلاميأوتضخيمأ..سياسيأ

الاقتصاديةالآوضاعوكانت..ترجهاتهاعلىالمهيمنوحدههوليظل..الاسلامى

الدولتلكتكونثم..عليهاأمريكىالغربسيطرةإلىسهلأمدخلآوالمتردية

نأكادالذيللاستضراقجديدةوظيفةتمثلالكنبفتلك.يديهبيندمىكألاعيب

،الشعرب-علىالأنظمةاستعداءصرخةوأنها.الباليةوصيغهتقاليدهمعيحتضر

الإسلامميمنةمنالغربخوففيهايرىانالمطالعويستطع،الأنظمةعلىوالشعرب

ميمنةعودةببنالخوف:المزلفاتتلكأصحابيقولكماأو،الشعوبعلى

لتثيرتوزعكنشراتكنبهيثم،تسدهولكنهاالطريقتفتحلاكضبفهي..الاسلام

.الإسلامضدالضغائن

1لسبسي:\،سلاأتعني،1دثاتلاوهترليةلأمكل1تعريفليلا!قيك1ولظقمق1،-

..العنف-الارهاب-التطرف-المسلمونالإخوان-المتشددون-الأصولية

مارغمإعلاميأرواحآونالت،الإسلاميةالصحوةعلىمؤخرأأطلقتأسماءتلك

لهاجماعاتوبين..كالأصوليةتاريخلهاعريقةأسماءبينتخلطفهىخلطمنفيها

إطلاقهامجرديفيدأسماءوبين،المسلمينكالإخرانتاريخهاولهاالدينىانتماؤها

.كالارهابالقانرنيالتجريم

ماعلىمراثفاتجميعهاالاعلامحعلهامشوشةمحارلةفيالارتباكاتهذهرغم

وتللت..جميعآالأسماءتلكهوالسياسىالإسلامفأصبح..السياسىبالإسلاميسمرنه
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منعصرفييلقلمالإسلامأننظرناوفي..السياسيالاسلامهىجميعأالأسماء

منكلهوذلك..منظمةإعلاميةبحركة..التشريهمذامنأشدتشريهأالتاريخيةعصرره

أمريكية.غربيةوتوجهاتالاسلامبيتداخل

5-\،سدالا؟1لسبسي:

سياسية.نظريةالاسلامفييكونأنترفضالتىالتياراتلدىالسياسىالإسلاميعنى

للحركةوصفبأنه:منظمتاثمويهحركةفيمقلدأأومجتهدآدربهمعلىسارومن

ادعاهاقديمةدعرةوتلك..الارهابيينالمتطرفينمنالاسلاميةللصحوةالديناميكية

ماإلاايأوروبيالعامالرأيعلىمنهيعرضلافكان..الاسلامعلىالاستعماريالغرب

هيالطائراتخطفحوادث..دوليإرهابىأنهعلىالاسلامصررةلئدعيممناسبآيراه

هيالاغتيالاتوحوادث..الإسلامهىالاستبداديةايأنظمةمقاصل..الإسلام

مشمروعآحقآوليعىإسلاميإرهابهىالغربفيمنةضدالانتفاضة..الإسلام

إسلامي.إرمابالاسرائيلىالتآمرضدالفلسطنيةالانتفاضة-للشعرب

وهي،الاسلامعلىالمتنافرةالمتناكرةالأسماءتلكأمريكي-الغربأطلقهنامن

تكرنأنعنالبعدكلبعيدةوهى..الإسلاميونيرفضهابشعةوصفيةأسماءشكولا

عليه.متفقآشيئا
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1لأع!ولية:تعريفهن!دني6-

.بوربفر/نسر-/لمجنربصرت-/لسم!سىسلام/لمحمناب/-

علىالأصرليةلمصطلحفكريآمضمرنأيضعأنحاهداالكنابهذاصاحبحاول

بعضأبعضهايرفضتعريفاتعدةفقدم،نلإسلاموالحضاريةالدينىالتاريخعرفهماغير

:يقولفهو

الأصولية:.

الدينية.الموسسةخارجهملمنوصف

خارحهـا.دبنورحلسلطةدبنرحلببنالنمببزخببث.ممكرشرعنعربففهذا

الأصولية:.

السياسي..الاسلامهي

ذلكوفي،الارهابهوالذي-السياسيالاسلامفىالأصرليةحصرتعريفاوهذا

الحفبفى.الأصولبةلمعنىواضحنشوبه

الأصولية:.

سلبيين.أنصارآتفرزلاو.مناضلينتفرز

العنف...التشدد-التطرف-الإرهابهى..الأصرليةبأنقصدعنإصرار

الأصولية:.

ثورية.تكرنقدفهيالمحافظةمجردأمميتهتثجاوز،تغييرمضروععلىتحترى
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غيرلهمبررلاحصروذلك..الثوريالتغييرجاعةهينظرهفيالأصرليةزالتما

.للإسلامالتشويه

/لسمإسى:سلام/لم-فكريةقضاياب-

يشمل:وصفأنهاالعالمأمينمحمود/الدكموركالأستاذالكناببعضيرى

الدينيللتجديدتسعىكانتالتىايأصرليالطابعذاتالإسلاميةالحركات"

بدايتهافيوخاصة..والمهديةوالسنوسيةالوهابيةكالحركةالأجنبيةالسيطرةمنوالتحرر

متخلفة.رجعيةسلطويةأبنيةإلىتتحولأنقبل

تجديديةلحركاتأمثلةوضربالتجديديةالحركاتعلىالأصرليةالكاتبأطلقوهنا

الاسلامية.الآصولعلىخارحةوغيرالتاريخيةأهميتهالها

ذاتالحكمأشكالمنالعديدالراهنعصرنافيونجد:يقولأخرمعرضفيلكن،

والكهنوتضة.والتعصبوالتخلفبالجمردتتسمالتي..الإسلاميالأصولىالطابع

.والاستبداد

عنهاونفاها..التجديديةالحركاتعل!!الأصرليةأطلق:المفهومغيرالخلطفهنا

منرجعثم،متخلفةرحعيةسلطويةأبنيةإلى-الكاتبنظروجهةمن-تحولتحين

..رالتخلفبالجمردشممملحركاتوصفآوحعلها،المفهومتحديدأرادحيث

والكهنرتيةبالجمرديختلط-الكاتبلدى-الأصوليةمفهومفأصبح..والتعصب

الخ....رالاستبداد

32/)/1411بتاريخ/لأمالىفيسيدأحمدمظلآ/لآست!ذ/محمديكنبجع

..الدريكقراطيةوقضية..الجزائر:بعنوان

:تيارانهاايأصوليةعنفيهيقول
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السياسىجانبهعنأتحدثأنني-المقالصاحاأي:وقلت-الأصوليالتياروأن

هاويةإبرازفيجامحةرغبةعنتعبيرهرإنما-قطالعقديلجانبهالتعرضبصددولست

المزسسةأن:قلته.مماوقصدتالناس.ممفردات.التلاعبرفضعنللتعبيرمختلفهسياسية

والعقيدةالايمانمجالأي،الطيعيمجالهإلىوردهالتيارهذاتحييذأرادتمااذاالسياسية

بلورمموعليهم،اعتبارهمالسياسةرحاليستعيدكيتعملأنفعليها،السياسةلا

تستعيدحتى،المشروعةالجماهيرتطلعاتتلبيملموسةنتائجتحقيقعلىقدرتهماثبات

نأشأنهحارف(صرليتيارأمامونحن:يقرلثم"السياسيالعملفيثقتهاالجماهير

".الأحداثمنطقبحكميتعاظم

إزاءماذا..علاجإلىوبحاجةمنهامهربلاإذنإشكاليةثمة:فيقرليشرحثم

الرقتفيوهو،الحكمإلىوعولهإلىالديمقراطيةقراعداحتراميفضيتيارشأنتعاظم

يديه.لنالحكماستتباب.ممحرد،للعملنهحأبالدركلقراطية-يومنلاذاته

والمناهضرنالأصوليالتيارعنالمدافعونلتفنيدهاتصدىقدالمقولةهذه(نوالحقيقة

تمامأ.النقيضطرفيعلىححجالىمنهمافريقكللجأولكن،سواءحدعلىله

غيرللديمقراطيةيزمنلابأنهالادعاءأنالأصوليالاتجاهعنالمدافعرنفال"

منمسترردغيرنحتلفآمصطلحآ"الديمقراطية"مفهرمعلىأطلقلوحتى،صحيح

"منطقية"حجةإلىالصددهذافييستندونهولاءأنكما"الحمورى"هوالغربيالعالم

وبالتالي،الشارعفيبأغلهيةالأحرالأيعلىمجظىاتجاهآيمثلالأصرليالتيارأنهي

عنهاأيتخلىفلماذا،تكلفةوبأقلمبتغاهبلرغإلىالسبليسربالديمقراطيةتمسكهف!ن

مصطلحأن.ممجردولبس،عديدةبالديمفراطيةوكلانهعدمعلىالشواهد4أنغير

أناضرورةالحاكميحمللاإذ،"اللدبمقراطية"معانيكلعلىينطريلا"الشورى"

تمتعتسياسيةفرىعنبأمثلةحافلالتاريخف!ن..الجماعةرأياليهترصل.ممايلتزم
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فيهتلركألمانيا..الخططولعلىللد!لهقراطيةمناهضةوكانتكاسحجماهيريبتأييد

يستتبعهلامحسوسةلأغلبيةالساحةفيبعينهاقوةتحظىأنمجردإن..مثلآالثلانينات

.كعقيدةبهاوتؤمنالديمقراطيةتعتنقأنلابدإنها..أبدأ

أنهبزعمهـمحرىالذيالانقلابتبريررأواوقدالأصوليللتيارالمناهضونهناكثم

مننشأالذي"الدستوريالفراغ"السلطةتملأحتى،للديمقراطيةمزقت"تعليق"مجرد

سكنت،ماإذاالسلطةبينما.البرلمانغيابظلفيالدرلةرئي!اسنقالةجراء

التصديعنهذاتقاعسهافمان،الحكمإلىبالوصرلالأصرلىللتياروسمحت

..لهامؤقتتعليق"مجردولا،للديمقراطيةكليإلغاءعليهسيترتبكان.ممسئوليتها

الأمدفيالديمقراطيةعندفاعآمؤلاءرأيفيالديممقراطيةعلىالانقلابيعتبرولذلك

.الأهونالشر.الأخيرالتحليلوفي..الطويل

يسندهاوقد،الأوروبيةالجواصممنعددفيعلنآمرفوعةنجدهاالتىالحجةهذهوفي

يمكنكيفإذ..مفضوحةمغالطةعلىتقرمإنما،العربيةالعراصممنعددضمنآ

الذيوما..!؟الديمقراطيةحمايةطرقأفضلهوالديمقراطيةعلىالعدوانبأنالادعاء

صحوإذاأفقطمحدودةلمرحلة2"مرفرعةاأو"موقرفة+تظلسوفالدكلقراطيةأنيضمن

علىشرعيةإضفاءطرقأفضلهذاأفليس،بطيعتهثرممقراطيغيرالأصرلىالتيارأن

ا؟بهاإممانهاتدعيالتىالقرىهىبانتهاكهاالبادئةأنذلك،بالدبمقراطيةالتزامهعدم

إلىنفسهاتنسبالتىالقوىأنإذ،حقأغريبةمفارقةالجزائرفيالآننشهدإننا

التيهىالدكلقراطية.ممعاداةالمتهمةوالقوى،عليهابالعدوانبا!رتالتيهيالدرممقراطية

بالشرعةاتمسكهاتعلن

حدارتهاتثبتإليهانفسهاتنسبالتىالقرىتكنلمماتستقيملاالد!ممقراطية)ن

لغيرح!اءتماإذاحتىكلممقراطيةانتخاباتنتاثجبقبرلهاوذلك،الادعاءهذا.ممثل

المجتمعوتجنيب،الديمقراطيةأعداءعلىالسلركنفسفرضسبيلرحدههذا.صالحها
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الطويل،الأمدفيكلههذا.منأخطرهرماوربما،ايأهليةوالحربوالصدامالعنف

غيرهدفالديمقراطيةبلوغبأنالاحساسيتملكهاحتىبالجماهيرلأحباطاشتبدادوفر

مرتكبيهابيدوكانعمدآارتكابهايجريبسبه!إخطاءلاا..ابتداءالمنالممكن

هذهلم!ثلنستسلمفهلا..العربيةالنفسصميمفيلعيربولكن..!تحاشيها

؟االحالةا11

لهتعرضتوماالجزائربقضيةترتبط..أحمدسيدن!/لأستماز/محمدوحهةلمنحع

ثموالشعبيةالسياسيةشرعيتهولهالاسلاميةتوحهاتهلهحزبوهر-الانقاذحبهة

له.الدولةاغتيال

أنه:يرىالفكريةمضامينهفيوالتمعنبالقراءةحديرآ؟حديدآحرارآالكاتبيقدم

الرغبةعننابعأتعبيرأفيهويرى،الجماهيرأمالمعكمفقالتىالسياسيةأصولهلهتيار

التىالداخليةوالقوىمصائرهفيلمحكمالتيالأحنبيةللقوىمناهضأونذيرآ،الشعبية

واحباطها.الجماهيربأمالتلعب

الحالوببفىالحالةهذهلمثلنسنسلمأنالأمرزمامملكتإن.منهاتخوفهيمديوهر

إلخ؟...عليههرماعلى

الأصرليةدامتمامنهاالإعلاملينفرايأصرليةاسمعليهاأطلقأنهعليهنأخذ(نناغير

يتخذأنمنوأسلمأفضللكانالحقيقىاسمهااستعملولو..والتطرفالارهابهي

يأوعلى،الإسلاميونعنهيرضىلا-السياسةضغائنيثيرمفهومغيرسيلفظآ

فهل.واقعوم!!الانقاذحبهةوقضيةالجزائرعنالمقالاداممامحلهفياستعمالفهوحال

.تعببركوفق؟متناقضةموضرعيةأوتركيبيةموضرعيةهذه

منمزيداليمن/لتمرف/لسياسى/لمسلام:لملسعيدرفعتر.مق!ل!وفطخع

./لتطرف
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السياسي:الاسلاممعرفآيقول

الدنيويةالتعاملاتفيالدينلاقحاممحاولةكلالسياسىالإسلامبتعبيرنعنى"

التعرضدونكلياتكونهعنبالإسلامينأىالذيالأمروهر..والجماعاتللأفراد

."الدينيةالدولةفكرةفيالحديثالعصرفييتجسدماوهوالحياةلجزئيات

الدنيريةالتعاملاتفيالدينلاقحاممحاولةالسياسىالإسلامأنالكاتبهذاعرف

يقعالكاتبفمان..سياسىإسلام:لكلمةرفضنامنبالرغموأنه..والجماعاتللأفراد

..التعاسلاتفيالدينإقحام:كقولهلهامعنىلاكلماتاستعملحينفكريخللفي

حجةالكاتباستعملهحقأنهفيهماأوضحوهووصفبالكلياتالاسلاموصفوحين

لمف!ذا..تثجددمشاكلأيحزئياتلأنهاالحياةعلىللتطيقصالخةغيرأيرافضة

الكاتبفينشكولا..أهيمتهاوماقيمتهافما-..الجزئيللتطيقصالحةالكلياتتكن

.الإسلامعنالعلميةالرؤيةيتحرىأنأرادإذاالعلميةقدرتهوفي

فهوالأديانمنالماركسيةموقفمنللإسلامرؤيتهاستمد(نهالكاتبعذرلكن

يقرل:

عنوالدفاعاحترامهايتعين،للإنسانداخليةعلاقةهوسماويكمعتقدفالدين"

فيكأداةالديناسئخدامأما،ومتطلباتهالمقتضياتهاوالخضرعبهاالتمسكفيحقه

الأولىالمراحلفيوثرريآبلوممكنا-واردآكانأنهترىالماركسيةف!نالاجتماكيالصراع

لوحهوجهآووقرفهاوتبلررهاالاجتماعيةالطقاتنشوءمعوأنه،الاجتماعىللتطور

عنالأفك!اريحرفأنيمكنهالمعتركهذافيالدينإدخالف!نالطقىالصراعمعتركفي

شعارآالدينيةالمقولاتمنيجعلأنويمكنهبل،الصراعلهذاوالأرضيةالواقعةالمعطات

والطقىالاجتماعيالرعيتغييبفيالدينرحالوبعضالحكاميستخدمهاأداةأو
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نتيجةإلىينتهىثم..عليهموالقهرالاستغلالمنالمزيدفرضفيثمومن،للجماهير

قوله:حسب:وهىماركسية

يستغلرنالذينلابتزازبخضوعهاوالمطالبةشيءللدينالماركسيةاحترامفمانهنامن"

أخر.شىءالطقىالصراعمعركةفيالدين

الذيالماركسيالتراثمراحعاتخلالمنالسياسىللإسلامتعريفهالكاتبقدملقد

الجهل:الهمومثالرثطحنهاقدشعوبآوخلف،والإفلاسبالاعدامالتاريخعليهحكم

يستطعلاعنقهفيوهى-الثقافيةلمسئوليتهإنصافأالكاتبأرادفلر..والمرضوالفقر

الكومنولثدولبينوترادلهاالاسلاميةالحضارةبينموازنةيعقدأنعليه-فكاكآمنها

فيتجدأنفيتترددفلنأردتوإن..لهاالماركسيةأذىولينقديمأ(السرفيتى)الاتحاد

التيارعليهيركزماوذلك..لهاالسوفييتىوالتطيقالماركسيةالنظريةبينفرقآثمةأنه

.الاسلاممعيلزمكمالفصلذلكأنالمقابلفينرى..عليهويلحفيهويلحفالماركسي

بكلربطهأحكمثم..الخاطئةالممارساتوبينالاسلامبينالكاتبربطفلقد

والعنف.وألابىهابالتطرفمظاهر

تحثه؟رقيقةهشةقشررعلىتعتمدالاسلامعنالكاتبكنابةأنإلىنميليجعلناومما

التأسلم""11المعلبالإسلام11:كقولهللإسلاماحترامهعدمعنتنممصطحات

:فيقولالارهابلجماعاتكنفأأنهفيهيرىالذي"السياسيالإسلام".ممصطلحتمسكه

كبير.مكمسببذ،لههرالشائكالمرضوعهذافيالخرضتجنبأنيتصورالبعض)ن

والحريصةوالعلمانيةوالليبراليةالعقلانيةوالتياراتالقوىأننرىبينما:يقرلثم"

فكريآللتصديصفرفهاتوحدأنعلبهايتعينومواطنيهترابهووحدةالوطنوحدةعلى

الصراعإلىدعوههذافيأليس؟لمنالتصدي:لتساءل."..وجماميريآوسياسيأ

القومى؟
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لي!نظرهفيهوإذ،بينهامنالإسلاموليس،التغريبقرىكلجمعأنهنلاحظ

كئاباتإنها،وعنفوإرمابمتطرفةجماعات:يراهكماهوإنماوترحيدتوحدعامل

ئلقىفكرآتحسبهابالغةعصبيةوفي،مبررغيرمنلهوتكيدللإسلامعداوتهاتخفىلا

وفي،عليهالسلطةاستعداءيصح"خارج"نظرهمفيالاسلامأكمافهو،عليهباللائمه

فيه:يقول91/2991أكعوبرفينضرمقالفيرمضانالعطمعبدد.يدورالفلكمذا

عقائدية"هريات"إلىيحتكمونوالإسلاميينوالقرميين،الشيوعمنالقوميينإن

منوالتهوينالمصريةهريتهمإمدار:مومحددشيءيجمعهمولكنهم،مختلفةوسياسية

تحديدفييدخللاالاسلامأنيرىالذيالكاتبنظروحهةوفق،المصريةالوطنيةشأن

يجبغريبوافدكأنهعنهفتكلم..والمصريةالوطنيةشأنيصلحولاالمصريةالهرية

؟التطرفإلىيدعرالذيفمن.منهالتخلص

مصطلحيستعملونحينالاستاثمراقىوالرأيالغربىالإعلامالكتاببعضيتابع

الرسطى()القرونإلغربلدىتعنىالثنائيةالمقابلةهذه..العلمانيةمقابلفيايأصولية

قيادةعنالكنيسةأتجصيتأساسهاعلىالتىوالعلمانيةالكنيسةبينالنزاععصرأي

حينكاتبأيالكاتبأنشكولا..واسعآللعلمانيةالطريقوأفسحتالمجتمع

بينماالاسلامإلىالثقافيلتاريخهالغربرؤيةنقليعني""الأصوليةمصطلحيستعمل

النزاعمنالوسطىالقرونفيوقعمايماثلمافيهليسوالئقافيالحضاريالاسلامتاريخ

وأتشاءمافيهئحرمالدينعلىوصايتهاأعلنتدينيةطبقةفيهوليس،والنقلالعقلبين

فيتاريخهيرتبطفالمصطلحمعرفتهومصادرالعقلعلىوصايتهاوتعلن،تضاءماتحلل

.والارهابوالتطرفبالعنفأوروبا

يرجدلالأنه،الخوفمننوعأيلابسبباليهتنتسبمعنىللأصوليةأنحقيقة

إلىيرحعتدينهلآن،أصرليأنهيدعيمتدينإنسانكلفيستطيع،أصرلبلادين

كلمةأنالمدهشلكن.والانزعاجالقلقيثيرمافيهاليسالمعنىبهذاوالأصولية.أصول
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معنىمنهايقصدفبات،لحقيقتها.اللغويةمغايرآمعنىالأخيرةالفترةفياكتسبتأصولية

الحديثةالمدنيةمعوالتفاعلالتطوريرفضمنكلهرفالأصرلى،والانغلاقالتطرف

العالم.عننفسهعازلآبهمكنفيأالتراثإلى3الرجوعمفضلأ

تلكبأن:القولنستطع..الأصرليةأوالسياسىالاسلاملتفسيرالعرضهذابعد

...الارهاب.السياسيالإسلام..كالأصرليةالثقافيةالساحةعلىالمطروحةالمصطلحات

الغربيالاعلاماستعملهاحينوأنها،-الفكريةالمضامينمنخاليةاصطلاحات

تلكيرصلواأنأرادواالذينوأن،الإسلامتضريهوراءهيخفىرداءمنهاليصنعاستعملها

والعلمانيةالليبرالية:السعيدد.رفعتعنهاعبرالتىالقرىمنأنهمرغم-المفاهيم

واحدةرؤيةجمعتهمذلكومع..ارتباكهموازدادبينهمفيمااختلفرا-والماركسية

لأنهمإلامنهمذلكنخالوما.والعنفوالارهاببالتطرفالاسلامربطواأنهموهي

فيالحديثالاسلامىوبالفكر،بالاسلاموالثقافيةوالفكريةالتاريخيةاتصالاتهمفقد!وا

الثقافيةالرؤيةفيالارتباكضغطوتحت،الماركسيةعلىاهتمامهمقاصرين،عمومه

فيالأمريكيةالرسميةالمتحدثةتاتويلرمارحريت/السيدةوقفتالأصوليةحول

الابتعادجدآالمهممن:نصهمافيهاحددتبيانأالصحفيينعلىوقرأت13/1/1991

الاسلاميةالأصرليةعبارةاستعملتفقد،القبيلهذامنمعقدمرضرعلطالتعميمعن

منمتباينةأنواعأتشملوهي،أيضآمختلفرنأشخاصاستخدمهامثلمامختلفةبأشكال

مجتمععنيختلفمجتمععلىينطقماإنبحيث،والاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالمفاهيم

فيالأهرام)،ومنظمةواحدةدوليةحركةليست-الأصرلية-ف!نهاثمرمن،أخر

.(الافتراءدفعفيالنداء:عنرانههويديفهميمقال281/

توقانسوىتعنىلامعانيهاأبسطفيفهى:نظرناوجهةمنالاسلاميةالصحرةأما

منفيهيتخبطرنالذيوالاقتصاديالسياسيوالمأزقالغربميمنةمنللخروجالمسلمين

.اليرمحتىعشرالتاسعالقرنمطلع
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لها:سلاموحل/لمجتماعية/لازمة/لآضمسرهيكلحسنينمحمدستاذ//لآيقرلىر-

شكفيلأنها،للأزمةتفسيرآتريدوالناس،سياسةوالإسلام..أزمةفياليرمأنت

ما:(هيكل)أينسألهناومن..الضياعمننفسهالتنقذللنصوصنعودإذنوحيرة

مجتمعك،هويةأنهيتأنكالضياعأسباب(ولإن:هيكليمول؟الضياعمذاسبب

للهوية-المختلفةالوحوهبيننوفقأننستطعولم-الهريةهذهفيالتناقصزرعتأو

الاسلاميةماليزيافمصالحتعارضلاأنهمع-العروبةمعتعارضفيالاسلاموضعت

عربية.ثولةأيمصالحمنإليناأقربليست

التىالتقدميةالوطنيةالجديدةالتياراتنواجهونحنطويلةسنواتومنذ:يقرلثم

لافلماذا،للإسلاممعاديةأنهاقلنا،بالدينوتوسلتوالستيناتالخمسيناتفيظهرت

.15/2/3991اليوسفروز،للإسلامفرصةنعطى

ضخامةعن:الإسلاميةالصحوةحولوالخارجيالداخليالصراعكشفولقد

مزيدةالانتخاباتفيالشعبيةالقرىتظهرحينالشعبيالحسفنيتغلغلهاومدىالظاهرة

الأردنوفيالإنقاذلجبهةالجزائرانتخاباتفيواضحوذلك.الإسلامىللخطاب

المسلمين.للإخوان

\،ملاهية:لقوة1هنطؤت1لا-

العقبةهىالاسلاميةالمجتمعاتلأنالاسا،ممنالدائمخوفهمالغربيونيخفيلا

العالم.لاستقطابغري!ةمحاولةأكططريقفيالكبيرة

كلرإخضاعالعالمعلىالسيطرةتريدان)سرائيلوصديقتهاالمتحدةفالولايات

فيتقفالتىم!!الاسلاميةالضعربأنأحدعلىخافيآوليس.المباشرلنفرذهمامناطقه

.الإرادةمذهطريق
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تدينالمتحدةالرلاياتأنهوأيضآللدهشةمايدعولكن"بيركحاك"يقرل

الوقتذاتفيوتقري،بالإسلامإلصاقهجاهدةإعلامهاوسائلتحاولالذيالتطرف

.مكانكلفيالمساعداتلهموتقدم،أراضيافيالمتطرفين

ليسأنهفالحق،أمريكيآتناقضأهذاكانإذا:وأفرلنفسيعلىأرددعنيلكن

الرحيد.التناقض

جوانب:ثلالةإلىترجعالاسلاممنالقربخوفعوامل"بيركجاك"يلخصثم

الجغرافي.الجوارحيثمنقربآالأكنرهموالمسلمينالعرب(ن:الأول"

الثقافة.حيثمنشبهآالأمحرأنهم:الثالي.

.الاستعماريالماضىذكرياتبسببعداوةالأكنرأنهم:الثالث"

إسلاهي:غيربديلفيول-1لبحث

وتجاربالاسلاممننابعبرنامجعنالبحثنحرناهضةحركةالإسلاميالعالميسرد

نأعجزتالتيالليبراليةأوالاشتراكيةللمذاهبالفاشلةالتجاربمنبدلآالحضارات

ظلغترزحتالتىمنها.الشعوبلتلكوالاجتماعىالسياسيالاستقراوتحقق

الغربيةالاستعماريةالسيطرةتحترزحتالتىومنهارأيديولوجيتهالسوفيتىالاتحاد

أسلوبعنالبحثالإسلاميالمجتمعيحاولأنالطيعىمنفكان.الليبراليونظامه

وتقريمألثقافتهصالحآمعينأويشكلوالاحتماعيالسياسيالاستقرارعلىيعينهجديد

رلا..الحضاريةشعوبهوممارسةتراثهفيالبحثخلالمنوذلك.الحضاريةلشخصيته

التيالأيديرلرجياتمنإليهالأقربفهو.لاسلامهالعودةخلالمنإلاذلكإلىسبيل
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منأيضألهأفضلوذلك..الحضاريةالهزائممنسلسلهفيوساقتةالخارجمنإليهألت

.إلتغربتياراتوراءالجريمما

:لفرب1نظروجهةهن\،سلاهية1لمشكلة

العالم؟علىخطرهومل..الإسلام:بعنوانندوة"تسابتدى"صحيفةعقدت

المتطرفة،والتيارات،الاسلاميةالصحرةحرلالغربمنحاليآيثارماضوءفيوذلك

مسلمين.لآشخاصالمنسربةالإرهابوأعمال

صحفيينوكئاب،الدينورجالوا!اثركليينالخبراءمنعدد:الند!وةهذهفيشارك

فلكيةفيالمشاركينوأحد..شميثهيلموتالسابقالمستشارمنهم،ودبلوماسيين

العلومأستاذأركرنومحمد،الصحيفةملكيةفيالشركاءأحدوثيوزومر.الصحيفة

للإدارةالسابقالرئي!حنثيفايثدضلاورابنهار.ا-لزاثرمن-بباريسالاسلامية

الألمانية.بالخارجيةالسياسية

المتطرفةالاتجاماتتزايد،الاسلاميةالصحوة:حولتدورمرضوعاتهاوكانت

للشكاناستيعابهعدم،والمسلمينالإسلامعلىالقاصرةالغربنظرة،الإسلامية

حاحةهناكالشيرعيةانهياربغدأنهمنيقالماالىبالاضافة،بأوروباالمقيمينالمسلمين

والدولالاسلامهرالغربيراهالذيالجديدالخصموهذا،للغربجديدخصملرحود

الإسلامية.

إلى:ترجعالإسلاميةالصحوةبدراسةالغربوعناية

طريل.عداوةلتاريخالإسلاممنالغرليخرف.

زحفحركةببسركاوالغربالإسلاميالعالمبينالنقاربجعلالجغرافيالجرار5

الاسلامي.العالم
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الروافدمنيأخذخصبالاسلاميالفكروأن،وحضارتهتاريخهلهالاسلامأن.

المتاحة.الثقافية

اسئعماريتاريخوبين(وروبافتححضاريإسلاميتاريخبنالعداواتتبادل.

وصايته.تحتلهالخضوععلىالشرقأرغم

ومما،والتوتربالقلقإحساسهاعنوالمؤتمراتوالندواتالكماباتتلكتجربلذلك

التهاءلدىالسابقالأطلنطيحلفقائدجالفنحونقالهماذلك-الاحساممهضاعف

للألفالحقيقىالصراعلمحورنعردف!ننا،الباردةالحربانتهاءبعدأنهمن:خدمته

.الإسلاممعالمواجهةوهوالماضيةعاموثلثمائة

.الندوةلأعمالايأساسيالمحرركانتالقضاياهذهمئل

لعليآ؟جموثرلوةلهأوواحدةدولةالإسلامهل

المستوىعلىفاعليتهالهامزثرةواحدةدولةالاسلامهلالمثماركينبعضيتساعل

اللولي؟

ذلك،اعتقدناإذاإننا..الخرفنفوسنافييقعحتى..فرنساأوالمتحدةكالولايات

الدولكافةأنذلك..العالمفيفعليآالمؤثرةالقوىوتجاهلنا،الصرابجانبناقدنكون

يحصلفمانهعسكريةبقوةيتمتعبعضهاكانوإن.غيرهاعلى(ساسأتعتمدالإسلامية

منيمتلكهوماالغربتخشىالتيهىالاسلاميةالدولأنوالواقع.الغربمنعليها

لدبها.مشاكللخلقفدرات
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إلىترجعضدهوالتأهبالإسلامفيالتشككنظرةوراءأنالندوةوأوضحت

عاملين:

اسرائيل5

البترول.

العربي.بالعالماهتمامهللغربكانماالعاملانهذانولرلا

تخيفهقوةالإسلاممنيجعلحينبالوهمالغربيصفالذيالرأىهذاويساند

منأكثرإسلاميةقنبلةاستخدامأوإنتاجإزاءبالقلقيضعرالفربكانإذا:فيقول

سلركيخطيرحدلاف!نهالأرثوذكسأوالبررتستانتايديفيقنابلوحودمنالخوف

ف!نكذلك،والغربالشرقفيالانسانلحقوقانتهاكاتوهناك.السياسةفيإسلامي

الطابععليهايغلبدولةمنتنطلقلمالماضيةالعقردخلالأثيرتالتيالتهديدات

الأغلبيةذيلبنانفيالأهليةالحربأو،العراقمثلالعلمانيالطابعإنما،الإسلامي

المسيحية.

ليلي:\،سر1لربي1ع1لنز

معالعلاقةإلىالنظرعدمالضروريمنأنه:أرائهابعضفيالندوةاليهأشارتومما

متقدمةإحدامماحضارتيزبررمنطقتينبينوخلافتوترنظرةالاسلاميةالعربيةالدرل

المشكلةجرمرانماالمشكلةجرهرليسالإسلاموأنا.بعدالتنميةتحققلمرالأخرى

طغاةأومستبدةالحكمنظممنأشكالووجودالاسرائيلئالعربىبالنزاعيتعلق

عسكربين.
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لتكيف:1على\،سلا؟ةقدر

علىقدرةوله،والتطررللتحديثوسيلةيعتبرالاسلامأن:الندوةأعضاءبعضيرى

نأوأضاف.الاجتماعيالاصلاحفيبرنامجهرله،المعاصرالحديثالمجتمعفيالتكيف

تحديثوسيلةالاسلاموأن،والتقدمالعلومعلىانفتاحأتاريخهمرعلىأتاحالاسلام

-المرأةفضاياتناولعلىوقدرتهالاجتماعىبالمعنىأيضآولكنالتقنيبالمعنىفقطليس

.)1(الموحهالافتصادمراجهةفيالخاصةالملكيةدورمعوتأقلمهالمبادرةوروح

نقلهيتنملمافعلردأنهفييتلخصالأصرلبة.كلشكلةيسمىماأنالندوةوأوضحت

فالأصولية،والدينيةالثقافيةوالجرانبللمعطاتوإدراكمراعاةدونالتقنيالتقدممن

الاسلامى.العالمتغزوبدأتالتىالغربيةالحضارةأسلربعلىالتمردمننوع

الأصرليالاتجاهأنبينتاليهرديةوالأصوليةالمسيحيةالأصوليةبينالمقارنةمجالوفي

تطوراتإلىسببهيرحعولا،باليأسالشعورإلىتدفععميقةوجودأزمةبسببينشأ

النفسيالعنمعرأما،ملموسةواقعيةواقتصاديةوسياسيةاحتماعيةلأسبابإنما،دينية

هويتهمإمحاءأيوتقاليدهموتراثهمبقائهمعلىالناسخوفمنيترلدف!نهفيها

.)3(الشخصية

مرادفأليسالاسلامأن:وهيهامةلنقطةوالالتفاتالتنبيهيجبأنهالندوةوترى

ذلك.يصررأنللغربيحلوكماتعميمهاكلكنلاالظاهرةهذهأنكما.للأصولية

فيالاسلاميبالثوبتظهرالتيالصورمنالعديدفهناك.واحدةظاهرةليستفهي

بينهايرحدولا،الأخرىالحركاتولينبينهايربطرباطثميوحدولاالدولمختلف

تنسيق-

22/4/3991ليمالأهر.جوهريناكل:)عداد.المافاليالاسلامعنندوةليوالصيادفيالمفكردنمنمميية\(

2/4/3991؟ليأالأهرا.اللاونديميدد.غقق.والإملامالتطرهـوالأصوليةحولحوارلييركجاك2(
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1لمسيحية:\،سلا؟و1!ي!طو11هميةمدى

وهل..وعوائقهبينهما-وفائدتهالحرارأهميةوهيالقضيةتلكإلىالندوةتطرفت

؟المتبادلالخرفهرأم؟المتبادلالفهمعدمعنناتجةالعوائق

الخرفأنيرىأخرورأي.عنفدينالاسلامأنإلىبعض!مفأرحعبهالتخوفأما

فيقائمأ-كانالذيالتهديدوزوالالشيوعيةانهي!ارمنالواقعفيناتجالإسلاممن

علوأنهوهر.."الإسلامموالاختيارعليهوقعالذيالخصمهذاوكان..الشسرق

..با.لرافقةيحظلمالرأيمذاأنغير..التطورمواكبةعنوعاجزالمدنيةوعدليالتحضر

نأيجبإنما،مستنيرأالاسلامكانإذاعماسوالطرحالخطأفيأنالبعضرأىإذ

مستنيرةالغربفيلديناالسياسيةالعمليةكانتإذاعما-الندوةأصحاب-أنفسنانسأل

مسبقةأحكامواتباعالعالمتعقيدمدىبفهميسمحوضعفيتكونبحيثوحديثة

الأديانبينالحوارلاحراءحاجةمناكالخاطئةالأفكارهذهولتصحيح.جامدةوقوالب

الآخر.الطرفعلىالحقيقىللتعرفسلامفيالعيشومحاولةالمتبادلوالاحتراموالتلاقي

المجتمععناصربينالترفيقعلىتعملمسشركةنقاطإلىالرصولىإلىبالحراريتمكناحتى

يولدالذياالقلقويزيلىوالعدلالسلاميوفرمفتوحمجتمعخلقلهمفيتهيأالمختلفة

.والعدوانالخرفمشاعر

أهريكي.لملرب1:ثإلديولوجي1ح1ثمر

الإسلامية.الصحرةمنالغربفزع.

.الغربأيديرلوجياتمقابلالإسلام"

العلمانية.الغربمقولات.

يحيبكالفرنسيةباللغة"الاسلامىالعالم"المنافرهذاتخاطبعندما:فرانسرايقول

عنهرويتحدث..الماديةمعنىبعطها"العلمانية"كلمةيسمعوعندما،العربيةباللغة
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الديخقراطيةعنحدئتهوإذا،الأمةعنيحدثك"الدرلة+عنحدثتهوإذا،الروحية

بتفويضيقوممنافسأمامأنناالاعتبارفينأخذأنعلينا:يقرلثم.الشورىعنيحدثك

.)1(نفرذهمناطقفيومزاحمتهالغربيقينمواضع

المنطقةتلكبشثونالاختصاصيينأغلبكانوقد:رودنسونمكسيم:يقرل

الكبرئالحركاتخارجانهاالبعيدةغيرالفترةتلكفيبعدمقتنعين(الأوسط)الضرق

..الاصلامبفضلالمعاصرةللإنسانية

ذلكفيجدآمبسطةتزال-ماكانتالتيالماركسيةأيديولرحيتىكافتوإذاقالثم

كثيرأاليوملهاسف6التيالأخطاءمنالكميرأرتكبحعلنيقدالايمانيوالتزامىالحين

الحينذلكمنذواعلنأفهموحعلانىعمثيفمحالكونهماالجممللهماأحفظفأنا

.)2(البشرباقيله!يخضعالتي6نهاذوالاتجاهاتللقوانينيخضعالاسلامعالمأقبالذات

الحركاتتلكوراءالذينإن":كبديلالاسلامكمابهفيهوفمانمرادويقول

السياسياستقلالهاوتحقيق.،لشعوبهمالكرامهتحقيق)عادةبالتأكيدييتغرنالإسلامية

،ينبذونلكنهموالحديثالقديمالاستعمارقوىعنتامآاستقلالآوالاقتصادىوالثقافي

الديموقراطيةالصيغأوالديموقراطيةالمكاسب،تامأيكرنيكادنبذآ،قصدغيرعن

القمعأداهبصفتهاسابقأالاستعمارعهدمنذعرفوهاقدكانواوالتي،الغرلية

عنيتررعلاتنصيرآالنصارىغيروتنصير،الإسلامتشريهفيووسيلته،الاستعماركط

.للإلحادالتمهيدفيفعلآقائمةوسيلهأيضآعرفرهاكما،شيء

لأنهفقطلي!،وتزدادالإسلامأهميةتتعاظم،الارتكاسىالتوجيههذامعتركفي

الذأ-ليهالملامحواكناثساف،الغربعنالفاصلهالمميزهالحدودوضعقضايايخدم

زكويلوريند.:لرجمة.يورجالرانصوا:لأيف.الجنوبموتالحعاميالإملام:اثاكالعالممحابا(

بيروت-اطميقةدار-دا!ركميل:درجما.61صالاسلاميوالطلمالمارك!عا:روددسونمكصيم2(
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لأنوإنما،الذاتواحترامالكرامهواستعادة،الإسلاميةالهويةأو.الضخصيهومقومات

الرأسمالية-:الطريقينبين،الثالثهالطريقيبين،مضىوقتأيمنأكثر،اليومالإسلام

الفكريالاستقلالإلىالارتكاسوحدةمنللخروجئسثقكأنيجبالتي،والاشتراكية

."وعملآقولآ،الحضاري

إلىوالتطرفوالعنفبالارهابالاسلامربطعلىدأبواالذينن!ألفتأنوأحب

الجديدوالعهدالانجيلفيوردتبينماالسنهفيولاالقرأنفيتردلم"الثررة11كلمةأن

منطلقفهرالتغييرفيالقرأنيالمنهجأما،نالقر6فيالتغييرمناهجمنليستفهي،مرارآ

الأخلاقيةبالمبادئبالالتزاموسلركهنفسهمنيغيرأنعلىالإنسانإعانةومرآخر

نإ)تعالىقرلهوفقوالفعلالقولبينالفاصلهالهوهبينالفواصلوتقريبوالتربوية

المسنمرالتحوليحدثالمبدأهذاووفق!بانفسهمماييرواحتىبقوممايفيرلاالله

السيفأماوالفردالجماعةبينوالانسحاموالايمانوالدين،والافكارالسلوكعالمفي

.الاسلامشريعةمنفليس
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أ!

لإلنيلاهيوا..لقو!ا50لعوؤب!ا

96

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



تممفتعلةإشكاليةالأخيرةالآونهفيالاسلامفيالسياسيالفكرساحةعلىجد

ألبسةظاهرهافيتلبسومقولاتمصطلحاتإطارفيبهـايحفلونالذيبئفبلمنعرضها

والتيارالعروبةتياربينالصراع:وميوالفتنوالتحزبالفرتةتستبطنلكنهاخادعة

التاريخيعرفةلاتقليديغيرلمدوماومذاالمعاصرالعربيالسياسيالفكرفيالاسلامي

القرمي،الفكرعلىوغرييأ،الاسلاميةالعربيةالثقافةفيمأنرسوغيرالاسلامىالعربي

نتيجةودخيلغريبهومابكليهللرنالذينلدىقبولأالإشكاليةهذهلاقتوقد

.العرضحداثةاوالموضوعبحداهلةانبهارهم

لدىالواضحةأوالخفيةوالبواعثالثقافيالتزييفالاشكاليةهذهوراءينطريبينما

الذيالحضاريللصراعالتاريخيةوالخلفيةالاسلاميةالعربيةبالثقافةالظنوسرءأصحابها

يريدالذيوالتحديثالحداثةمفاهيمتياربينالثقافيالنضالالثقافيةالساحةعلىفرض

الثقافيةالتبعيةمفاهيمبدلهاومجل،الإسلامعنوالعربية؟العزبيةعنالإسلامعزل

خصرمةنظاموهر"الآحانبحكم*ظلفيوثقافتهالإسلاميالعربيالمجتمعليعيش

تبرزالتيالثابتةالخاصةوهىوالحضاريةالثقافيةالذاتيةمفاهيمونشرءالإسلامعلى

الثقافية.وخصرصيتهاالحضاريةخاصئه

الأهميةبالغةمهمةالحضاريةالهويةعلىالمحافظةمهمةتبدرالاطارهذاوفي

منطقمنليسوتعاليمهالدينوإحياءهريتنا.ممكوناتالتمسكمنلابد.ولتحقيقفا

الإنسانحقوقويحميالعدليزكدسلرك!!نموذجبتقديمرإنماللقديمالتعصب

للعصر.ويستجيب
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-:/لقصعلةشكالية/لمتلكهيملفهؤلعرصر

1لسبسية:1لوطنيةو1نقوهية1-

التيالامبراطووياتعصرلمفاهيمبديلةظهرتالتيالسياسيةالغربيةالمفاهيممن

والعوائدوالدينوالثقافةاللغةنحتلفةو(جناسعرقياتعلىيحناحيهاتفردكانت

الفكرنظروجهةمنوتفاعلهاالشعربانسجامتعوقحواحزشكولاوميوالأعراف

عصربراكيرمنيعتبرالذيالقوميةمفهومسقوطهابعدالغربفأكل،السياسي

ومر،السياسيةالاستنارهعصرقيممنقيمةأنهشكبلايعنيوهذاالغربيةالاستناره

بدأحينوالغربالاسلاميينالمراحهةقرنوهوعضرالناسع.القرنملامحمنيعتبرأيضآ

لينثقافيفعلردالمراحهةهن!أيقظت.وتجاريآعسكريآالاستعماركماالتوسعإلىطريقه

الاسلاميالعربىالسياسىالفكرتاريخفيالقوميةالحركةنسيجصنعالعربالمفكرين

المعاصر.

الامبراطورياتعصرلانهيارفعلردظهرتالتىالمفاهيممنالقوميةمفهومكانولما

تدهررفبعد،الشعوببهاتمرالتيالأحداثفعلردودبتشكلالآخرهويتشكلف!نه

كحركةالقوميةإلىلمجهالشعرببدأتالعشرينالقرنأوائلفيالعصمانيةالامبراطورية

تطورثم.البرطنيةوحدتهاعلىوتحافظالأحنبىالمستعمرذلكضداستقلالهابهاتحمى

منأمةتميزعنيعبرسياسيآمعتقدأأصبححتىالقوميةالحركاتتطررمعالمفهومهذا

للعواطفومثيرأوالوطنيةالوطنمعنىطياتهفييحملكماالحضاريةوبأفضليتهاالأمم

مفهوممنضيقتتياراتفظهرتالوطنيةمفهرممعيترادفغداحتىبالحبا-لياشة

فنادىالعاطفىالحببهذاالكناببعضوتاهالرطنية.برتقةداخلحسرتهحتىالقرمية

إلخ،...التركيةللقوميةتقلبدأوذلكوالعراقيةالمصريةوالقوميةالسوريةبالفومية

الاستعمارتداببروفقالعربيةالوحدة.ممعنىالقرميةتيارعلىالافليميةالتجزئةتياروتغفب

السماتمنأصبحتالتىالعربيالوطنأجزاءبينالإقليميةالفواصلإثامة(رادالذي
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مفهومفيالتخبطبداالاقليميبالاستقلالالدولفرحةومع.لاستقلالهالجرهرية

العربية.والوحدة،والإسلام،القرمية

بية:9لعرحدةلو1وهيةلى61-

القومية.كلفهومالأخذنحويميلالعربيالقومىالفكربدأالأولىالعالميةالحرببعد

بعضأذهانفيوقرتالتيالشعؤبإقليمية.ممعنىوليمىالعربيةالوحدة.ممعنىالعربية

عددآيضمالذيالراسع.ممعناهاالقوميةمفهرمحولالنقاشاحتدموقد.العربالكناب

إلخ،..الثقافة،التاريخ،اللغة،ؤحدة.الدين:وآحدةأصرةتجمعهمالتيالشعوبمن

حركةفالإقليمية.والإقليميةالقرميةبين.الأساسىالتناقضمحررحرلالنقاشهذاواشتد

تهـمداخلهافيتحملهيكماوالسرريةوالمصريةالتركيةكالقوميةالأفقضيقة

الذكماالإسلاموحدةعنوالانعزألالقوميالحضار،يالتاريخمنوالانسلاخالانفصالية

بضأنالمسلمينأفكارخيرطونسجوبلررأسسوالذيوغيرهاالشعوبتلك.وحد

والعربية.الإسلاميةالأممعندوالسياسيةالئقافيةالقضاياوأهمالعقيدة

!دنحراأنالعربيستيمرلاالعروبةأحياالذيهوالإسلامأنالقولنستطعهنامن

اقوىوكان،سموآالحيثيةالمصادركأممالاسلامإعلاءدونوالعلوالسمومويتهم

دفععلىللمشاعرإلهابآوأكثر،القرونخلالالهويةوحدةاحساسعلىالبواعث

الإسلامية.والأعة-العريمةايأمةترحدتظفهقتخت،.والصليبيينوالمغرلالتترغارات

بهانادىالتيالثقافيةالمغالطاتظهرتالعربيةللوحدةالمشاعرإلها.بظلوفي

،الحضاريبمالتراثإحاطةعدمعنينموخدلزائف.ممنطقتعنىالتيالعربالقوميرن

عالميدينأنهمنبالرغمالإسلامإنتقولوالتاريخالاسلامتنافمن"معكوسةمقرلةوهي

الاسلامفي11الشفعةبحق"ناثواربلغتهمالغربعلىنزل!أنهإلاالشعؤبلكلومناسب

ليصلالعربيةوالقوميةالاسا،ملننثمةتناقفىلاأيمحربيآدينآالأولىبالدرحةواعتباره

دينهمأيبالذاتالعربأملبيننزلأنهأكماللإسلامالعربيةالهريةتأكيدالىالنهابةفي
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والتعصبالعربيةبالهيئةمحددأنهحيثمنالقرميةمعيترادففهووبالتالى..الخاص

الفكريالتطرفمنونوع،وبهتانزيفشكولاوهذا.العرقيةوالعصبيةالقومى

فيأوقعهموالذي،للإسلامتفسيرهمفيالقوميينبعضإليهانحدرالذيالفهموسرء

القوميةبينمابيئيدينالاسلامأنوعلىعرقيةعنصريةأنهاعلىللقرميةفهمهمهرهذا

فيالأساسيةوالمصالحوالروحيةوالأدبيةوالتاريخيةاللغويةالروابطعلىأساسآترتكز

فوهرإنماالعصبيةولابالعرقيةولابالعنصريةيعترفلاحوهرهفيوالإسلام،الحياة

وحاجةالتقوىهىالإنسانيةتربطالتىالإسلامفيالآساسيةوالرابطة،شموليةطبيعة

وعالمية.أبديةكرسالةإليهالإنسانية

بينللتقر!همحاولةفيالعربالقوميينبعضدرجالذيالجدليالمنطقهذاووفق

نأغيرألعروبةعقدفيالإسلامفنظموابالعروبيينيسمونالذينوهموالعروبةالاسلام

التيالقوميةموضرعاتمنمرضوعأإلاالاسلاموماتعطميعنيكانهذاتوجههم

فيتندرجالتيالعلياالقيمههوالإسلامبينماللجدلومثارأالاختلافحولهيصح

الأكبر.الإنسانيالاخاءوحد!تحتالقرميةكلمنظومته

القرميةمنظريأغلبأن:الاسلامفيالسياسيالفكرصاحبعنايت(حمدويرى

وحدةأنصارمنكانواوسواء،المسلمينغيرمنأوالمسلمينمنكانواسراءالعربية

نأجدالولا،النقطةهذهجمضأنبينهمأ-يتفمونالفصلأفصارمنأووالسياسيةالدين

وليسالبشرلكلكدينالاسلاميعرفونأنهمصراحةالتأكيدعلىحريصبعضهم

بأنالقائلالمضمرنبهذاشكبلاتوحىأعمالهمف!نذلكومع،منهمخاصلعرق

بهلوحدالعربيةالقوميةأبطاللأولصررةفيالتقريبوحهعلىظهرقد!الرسول

وتحويلمبينضلالولاشكوهذا..رايتهتحتالجزيرةشبهفيبالعربيةالماطقينالسكان

فترةالعربالقرميرنامتدحانالتفسيرلهذاالمنطقيةوالنقيجةشخصيةأهراءالىالئاريخ

."العربيالرعي"عزةكفترةوانماالإسلاميالتاريخمنكسلسلةلاأميةبنىحكم
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خاصالدقةشئناوإبئ،العرببالقوميينخاصللإسلامالتفسيرهذاأنالواضحومن

المسيحيين-أوالمسلمينمنكانراسراء-أنفسهميعنبرونالذينالعرببأولئك

لأن،الآنحتىتتحققلم"عربيةبأمة"شىء(يمنو.كثرشيءأيقبلمرتبطين

عنالإسلامتنحيةادىكذلمحه..الإسلامبعزةمرتبطةالتاريخيعرفهاالتيالعربيةالآمة

رالانفصاليةالاقليميةالنزعاتظهورإلىالبيئيبالشكلوتفسيرهالعربيةللرحدةالقيادة

..الرحدويةالاسلامئثلعلىتفلبتالأهواءمتعارضةالغالبل!هيوالتيالتفردية

خن!ورهمنالاسلاملاقتلاعالموفقةغيروجهودهأتاتوركيدىعلىالاسلامتنحيةوكان

فيأوقعهعليهالعلمانيالغربىالتراثإعلاءومحاولةالتركيةالشخصيةفيإضعافهأو

ترابطفيإليهايلحأالاسلامعنبديلةجرهريةوشيحةمجدلمحيثالصراعحادتصادم

المحتمع.

:و\،سلا؟1لروبةوهية1لى3-

القرنمنذالقرميةللحركةملازمأنضأف!نهالقضايالتلكالاسلاميينتفسيرغنأما

حملواالذينهمللقرميةالدينيالتفسيرروادوكان،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

أساسعلىتردددونللقرميةالقرميينمفهوميخالفرنكانر!،الاسلامىالتجديدراية

الإسلاميةالوحدةإلىالدعوةناصرواالذينأنغير،للإسلامالعالميةالنظرةتخالفأنها

نف!فيف!نهاالعئمانيللاستبدادمناصرةالرقتنفسفيأنهايرونكانواأنهمرغم

بدايةاعتبروهاأنهمغيرجانبمنالاسلامفهممجسنبرالمالذينللقرميينمخالفةالوقت

الاستقلالاتوضد،الغربيةالترسعيةالأطماعضدحبهةتكرنإسلاميةوحدةإلى

دالرةإلىبهزجالإسلامحرلخلافهمأنغير،بغيرهوجودلهايكنلمالتيالإقليمية

الاقليميةوالاستقلالاتالانفصاليةالأفكارظهـررعلىشجعمما،العمليةغيرالاختيارات

علىدأبراالذينوالعروبيونالقرميرنوتعصب،تارةالآجنبيةالسيطرةمقاومةباسم

والعاطفيةالعلميةالمنابعالاسلامفيفان8اخرىتارةعنهالقوميةلفصلالإسلامتشريه
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الرطنبلفحسبالعربيالوطنليسالاستقلالقدسيةعنللدفاعالمشاعرلتحريك

لاسلامي.ا

العلمانبرنكانالاسلاميننمنونفادهمالفرمبينببنالدائرا-لدلساحةوعلى

مناستعارتهاالتىالفاسدة.ممقولتهاتدخلأنرأتالتيايأحنحةكلمن!دون

ماوهذا،دينكأيلبسالإسلامأنعنهموغاب،الد!ولةعنالدينفصلوهيالغرب

قابليةعدممنوزاثواالقوميين(زرمنشسوافلقد،وقرميثقافيحرجفيأوقعهم

والقومية.الاسلامبينالتفاهم

جعلراحينوذلك،والاسلامالقوميةمفهرميستوعبالقرميةنقادموقفأخذثم

والعجمفالعرب،القرمياتتحتهاتندرجالتىا!برالاطار!ىالاسلاميةالوحدة

.بالايمانمرتبطةالقوميةكانتإذاوخاصةالاسلامفيالأخوةبرباطمتأخرن

نأيرىكانالذيالمتغربالشبابجيللينالمصريةالثورةعصرلنيالنقاشاحتدمثم

متكاتفعامبشكلالدينأنترىالتيالغربمقولةوفقالعربتأخرسببهرالإسلام

افجتمعساحةإلىمباثؤهتنتقللابحيثالمساحدفيبحبسهنادوالذلكالرحعيةمع

مقولةعليهينسحبولادينكأيليسالاسلامبينما،والشعبيةالثقافيةوالموسسات

عصورهفيوليسوالفكروالتقدمالعلميعاديماالاسلامنصوصفيليسإذ،الغرب

لجهلهمالامنهمذلككانوما،الوسطىأوروبافيالتفتيمقمحاكمعصريشابهعصر

الغربىالنمرذجفيوالدولةالدينبينالربطخنفعلى،العربىالاسلامىبتراثهم

والمحتمع.الدولةعلىالشريعةبهيمنةالحضارممماوإبداعهاأمتنانهضةارتبطت

-العلمانى-القوميبالتيارمرتبطةغيرأنهانفسهامحنتعربلكىالمضريةوالثورة

نغممةفيإسلاميأتفسيرأوالاقتصاديةالاحتماعيةالبرامجتفسرأنعلىحرصت

مفهومإلىعرقيآمفهرمأكونهمنالعروبةمفهومالاسلاميرنالنقادطورثم.العروبة
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بينشاووا((عربيلهونالقر3بلئةنطقمنكل))الضريفللحديثوفقآثقافي

وكان،الاسلامعنتنفصللاالثقافيةفالعروبة،والانسانيةوالعروبة،والعروبةالاسلام

.يحرحأيهمايصيبولاوالعروبةالاسلامبينالعقائديللتعارضمانعآالتفسبرهذا

يحكمالصراعيزللموالذىوالاسلاميالعروبى:التيارينبينالمتعاديةالثنائيةوظلت

إليهدعابينهمافكريحوارعقدالعربيةالوحدةثراساتمركزاستطاعحتىأطرافهما

الحوار"عنرانتحتأصدرهكنابفيبينهماجمعثم،ندوةفيالتيارينممثليمنرمطآ

الثناثيةهذهبأنبقرلهالقاهرةفيالمكنبمديرعرضمحسنلهقدم*الدينىالقرمي

أدعىسياسيةظاهرةالأخيرةالسنينعشراتخلالالعربيةالساحةتشهدلمالمتعادية

السياسيالفكرليوالإسلاميالعروبي:التيارينلنالصراعمنلل!مو)ثمارةللحنق

القطريةالدرلظلفيالكبيرالعربيوطننااستقلالفمع،معآالعربيةالساحةوفيالعربي

قضيةساندالذيالقوميةوالقرىالاسلاميةالقوىبينالكبيرالتحالفأركانتداعت

إلىتحولتخلافاتالتيارينعنالمعبرةالسياسيةالقزىخاضتماوسرعان،الاستقلال

أيديولوجيةإلىهذاترحمماوسرعان.الفهمعنوعحزفقطعة،فصدام،صراع

وتخلق،مفهومةوغيرمنطقيةغيرثنائيةفيالعروبةمراحهةفيالاسلامتضعحربية

.الأخرىدونمنإحدامماتتحققلاغايتينبينبمبررغير-تناقضآ

بالأمربينهماالصراعقضيةتطرحندرةفيالتياربنجمعإلىالدعوةتكنولم

يجل!!حادحرارإلىالفريقينجمعفيوهناكهناالمتناثرةالدعراتتفلحفلم،السهل

دراساتمركزدعوةحاءتحتى،بينهماالفجرةتضييقإلىويدعو،القطعةأسباب

المفكرينمنكبيرعددلدىطيبةاستجابةووجدت،الحوارهذاعقدإلىالعربيةالرحدة

..السنينعشراتمنذنوعهمنالأوليعدلقاءفيوالإسلاميينالقرميين

-الدعرةأوراقتقرلكما-أنههرالحرارهذاإلىالدعرةمنالهدفوكان

قضاياحرليتركزالعربىالوطنلطو!لدينيالقرميالثياربنبينمباشرلحوارالأوانأناا
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وكل..بينهمايفرقوماالتيارينهذينبينيجمعماوتحديد،أساسيةبصورةالمستقبل

والمعاركالخلافاتمنلكئيرحدووضع،التيارينبينفكريةحسورإقامةأجلمنذلك

بينهما.بعضهاالمفتعلوالسياسيةالفكرية

من"الديني"مفهوميحددأنالحرارهذامقدمةفييكونأنالضروريمنوكان

رضرانالدكتوروهوبررقةالمشاركينالأعضاءأحدإليهأشارماوذلك"الاسلامي"

معوالتلاقىالحرارفكرةيتقبلراأنالاسا،ميينعلىكانإذا:يفولكمبالذيالسيد

مركزشروطقائمةمنيسقطأنينبغئأخرتصنيفأف!ن..العربيةالحركةفصائل

حاضرآزالوماالأخيرةالأعوامفيتكررشرطوهر،للحوارالعربيةالرحدةدراسات

الدينى،بالتيارالاسلامئالتيارتسميةبهوأعني،الحوارإلمنالمركزدعوةورقةفي

إنه،دينأيليمرالعربيةالآمةإلىبالنسبةفالاسلام،مستنيرأيكرن(نعليهوالاشتراط

.الآنحتىالأمةلهذهالأساسىالثقالطالمكرن

ف!نواحدسياسيكيانفيالتبلورإلىيطمحتاريخيآثقافيآمشروعآأمتنادامتوما

.مقبرلغيرأمرآيصبحوالثقافةالتاريخفيايأمةلهذهالساضةالغالبيةدينتجهيل

صيغةإيجادإلىماسةالحاجةأنعلىالمجدأبوكمالد.أحمداكدالمنطقهذاوعلى

مصالحيخدمترجيهآالتيارينجهردبترجيهيسمحنحوعلىالتيارينبينالعلاقةتضبط

ولم،وأهدافهمقوماتهمعالتناقضمآزقفيمنهماأيأيوقعأدقدون،والمسلمينالعرب

للتعايشصيغهإيجادنبغيأنناأخاللا:فقالهذاعمقبلبعيدآالبشريطارقيكن

للتلاقيصيغةتقزمأنوهو،ذلكمن(كثرإلىنطمحإنما،التيارينهذينبينفقط

ص!قيأحمدركان،الطويلالمدىعلىبينهماللمشماركةصيغةبالأقلأو،بينهما

تعرفتكنلمالعربيةفحياتنا:يقولفكنبالمتلازمينبينعداءيقعأنمنكرآالدحاني

ثولهااولوكرنراالناربخفيبهونوحدواالعربببنالإسلامظهرأنمنذببنهماممببزآ

العروبةبينالعلاقةوأن،الممتدأمتناتاريخفيبالاسلاماقترنتفالعروبة..جميعآتضمهم
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الدوريالعزيزعبددراسةتناولتكما.والترابطوالتكاملبالانسجامتميزتوالاسلام

بينهماالمفتعلالاشتباكفكعلىساعدمماوذلك،إلخ..العربيةللأمةالتاريخىالتكوين

وفيالرؤيةفيتوازنآحققنحرعلىالتيارينبينالتلاقيلحرارقابلفكريجووتهيئة

.الحوارقضايامعالجةوفيالهدف

تذهبتفسيراتهمكانتوالاسلامالعروبةحولانقسمراالذينأنهذاعلىيشهد

يثارماوأن،عنهماخارجةللخلافالموحبةالاسبابو(ن،بينهماالتناقضبنفى

علىدأبالذيايأوروبيالغربصنعمنهيإنمامشكلاتأوخلافمنحولهما

مصالحهخدمةفيوتوظيفهماوالاسلاميينالعروبيينبينالتباينوحوهاستغلال

باسموتارة،العروبةباسمتارة،الأمةهذهوحدةيحاربيزالولاكانوأنه،وأغراضه

لاوأنه،الاسلاميالمجتمعفيالمسلمينغيرإلىبالنسبةمضكلةهناكليع!وأنه،الاسلام

ثونمنحضاريئللعروبةرس!الةلاوأنه،الاسلام!ونمنتاريخيآللعروبةوجود

الاتجاهين،عنالمعبرةالسياسيةالقرىلينتكمنالحقيقيةالمشكلاتلكن..الإسلاآ

مصالحمجموعةعنالسياسىالتعبيرفيتكمنالتىالعلاقةترترفيتظهرالاشكاليةوهذه

العجزوكان.الاسلاميةوالد!ولالعربيةالبلدانفيوالأحزابوالدولوالكملالقوى

بخطراتيتقدماأن3يستطعالمحيثبينهماللخلافإثارةاأكبرالتيارينبينيجمعالذي

الإسلاميرناختصروحين،العربيةللقرميةنظريةصياغةعنالقرميونفعجز،إيجابية

حتىيتنابزأنلوجهوجهآبعضهماأمامووئفا،الشريعةتطبيقشعارإلىالإسلام

حربآ.فأعلنرهاذلكبعدمنقلربهمقستثم،والعنادبالخصومةالايقاعاحتراهما

علىالتأكيدمنها:.محميرةوهي-الدينىالقومىالحوار-هذامزايامنوكان

اعترافوضرورةالعربيةالأمةمفهرمفيالاسلامىبالبعدالقومييناعترافضرورة

فيالتلاقيحتميةأديمةمجاملةيكنلموذلك..الاسلاميةالعربيةالأمةبحقيقةالاسلاميين

ورقتهـاوإعدادالندوةلنجاحيرحمعالتأكيدذلككانإنما،أدبيةندوةفيجامعحوار
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وتضيقالانفاقنقاطلتتحددلذاتهنقدآتياركليقدمأنعلىتركزأنتن!لمالتى

منهـا:لذاتهنقدهالقومىالتياربدألكن..سهلآذلكيكنولم،الاختلاففجوات

الاسلامي.العربيالتراثعلىكافبشكلالاطلاععدم5

الإسلامى.التيارمعبالحواراهتمامهعدم.

فيبعض!اووقوع،بينهافيماالتعاونمنبدلآالقومية"الأحزاببينالتزاحم"

الطائفي.الشراك

الذاتي.التقدغياب.

فكرية.أمراضمنذلكعاحبماكلمعالسريالعملإلىاللجوء"

:ملاحظاتعدةفينقدهعنوعبرلذاتهنقدهفيإشجاعةالإسلافيالتياريملولم

.الاجتهادنقص.

الذاتى.النقد.غياب.

.با-لراراهتمامهعدم"

العصر.لمكاسبالرفضغلبة"

.الإصلاحفيالتدرجرفضإلىيؤديالذيالإسلامشموللمبدأالخاطىءالفهم.

لأن،والعلمانيةالقوميةبينالفصلإلىالدعرةعلىالإسلامىالتيارركزولقد

نأاختارواقدالقوميينبعضكانوإذا.القومىالمرقفعنمنفصلمرقفالعلمانية

القوميةبين-لهقياملا-منطقيآرباطآيقيمواأنحقهممنفليسقوميتهمإلىيضموما
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والعمل،بالفكرالدولةعلاقةفيكمذهبوالعلمانيةالثقافةوحدةعلىقائمكسجمع

ثقافةبالإسلامالئشهيرحملاتفيالمشاركةعنالكفإلىالقوميينالاسلاميوندعاكما

الإسلامية.الثقافةعنبعيدأعربيةثقافيةذاتتصرريصعبإذ،وحركة

المفاهيمتوضيحضرورةعلىالتركيز:التيارينبينالاتفاقرصيدمنوكان

والانقطاعالجفرةوإزالة،الفهمعلىيساعدلاالذياللبسلإزالةوالمصطلحات

الاستفادةعلىالحرصوتأصيلالفكرتجديدإلىوالحاحة،بضتركةأرضيةعنوالبحث

نأكما،تمامأالإسلاميالتوحهمعيشتركثقافيبعدلهاحركةإنها،الحديثالفكرمن

الثقافة(صحابتجميعوهو،دشنهيحولأويمنعهماالاسلامفيليستجميعيأبعدألها

بينهما.خيارولاالإسلامأرضميالعروبةأرضوأن،أديانهماختلافعلىالمشتركة

التيالأساسيةالأمراضأحدباعتبارهاالتبعيةقضية:المعشترلوالعملقضايامنكذلك

ذلكمنوأخطر،بالغربواقتصاديسياسيإلحاقهيفالتبعية،العربىمجتحعنايعانيها

،والغربشعوبنابينوثافأوينضىء،حديثهصيغةيتخذالذفيالعقديالثقافيالالحاق

لنا.والتابعيةلهالحاكميةبعلاقةيربطا

المحتوىلأن،.عضريةعلاقةوالاسلامالعربيةالقوميةبينالعلافةتأكدتهنامن

فيمتعمقةأصيلةثقافيةوكقرة،العربيةللقوميةأساسىمحتوىهرللإسلامالحضاري

..العربيالشعبيالوجدان

وأسلوبآ،ناجحأثقافيآعملآالدينيالقرميالحرارندوةإصدارجاءفلقد:وبعد

ولو.المفتعلةالاشكاليةتلكبأدبياتالمهتمينمنثقافيةمتابعةإلىيحتاجالحرارفيجادأ

صدعلمفيالجادةالخطولتنحوموفقةبداياتلكانتوبدراستهابهاالمثقفرنامتم

راحدةورؤية،الجديدالإسلاميالعربيالفكررحدةلبناتوإرساء،العربىالفكر

الديني.القرميالحرارورقةبدأ-لهاحضاريمشروعلصيغةرشاملة
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الإدمعلامفياالالمميأ!يالفكو

محليهحممبتالتيوالق!مايا
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:ى1لشودو1طلاثةجمألفص!1-1

هناككانأنمنذوضروريةثابتةحاحةالدولةأن:الاسلامدطالسياسىالفقهيرى

يقرمأنيمكنولاالأمةفيصحيةوظاهرةاحمتماعيةضرورةفالدولة،)نسانىمجتمع

والتحلل.الاضطرابويسودهالفوضىتعمهاندوندولةبلامجتمع

وجهه:اللهكرمقال..للهإلاخكملا:يقولونالخرارجعليالامامسمعوحين

إلاإمرهلايقولرنهزلاءولكن،للهإلاحكملاإنه:نعمباطلبهايرادحقكلمة

الكافةفيهاويستمقعالمومن)مرتهفييعملفاحرأوتزأميرمنللناسلابدوأنه،لله

بصلاحإلانصلح"لبمىلهأخرنصوفي"البلاغةنهج"-الأحلفبهااللهوببلغ

وأدى،حقهالواليالىالرعيةأدىف!ذا،الرعيةباستقامةإلاالولاةتصلحولا،االولاة

،العدلمعالمدراعتدلت،الدينمناهجوقامت،بينهمالحقعزحقهاإليهاالوالي

."البلاغةثهج"اللولةبقاءفيالزمانبذلكفيصدحالسننعليهاوجرت

حاجةوليستالإنسانيللمجتمعضرورةالاسلامىالمفهومفيالدرلةتعتبرهنامن

مفهرميؤكدإذوهو-والاسلام.الإنسانيالمجتعبامتداديمتدنظامهىإنما،مؤقتة

والامحتماعيةالسياسيةالمساهمةفيالأمةقبلمنالعامةالمشاركةعلىيوكد-الدولة

الوقتوفي.بمسئرلياتهاوتضعرلتنضجومهامهامسئولياتهامنالكثيرالأمةلتتحمل

المشاعروتصعيد،الإسلاميةللأمةالرلاءضرورةعلىالاسلامفيهيؤكدالذي

كلها.للإنسانيةمحفوظآيكرنأنيجب6الرلاأنعلىأيضأيزكد.تجاههاوالأحاسيمى

الولاءتركيزيعنىإثماكلها،الإنسانيةالكنلةعنإفرازهايعنيلاوالانتماءالولاءإن
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حسابعلىالإنسانىالحىإبرازفيواضحآالقرأنمنهجحاءلذلك.للإنسانيةالعام

خطابه:ترحيهفيالقوميوالحمىالشخصيالحى

.!الانسانايهايا)،!دم2بنييا)،!النايرأ-هايا)

اكونواا:الرلاءعلىالخروجعدمتعنيالخرارجعلىآرعلىالأمامكلمةوكانت

،أحداتظمراولا،سبيلآتقطعواولاحرامآدمأتسكبواألاوبينكموبيننا،شئتمحيث

."الحربإليكمنبذتفعلتمف!ن

بينالتمييزمنالأوروبيةالرسطىالقرونعرفتهماالإسلاميالتاريخيعرفولا

بينهما:والمراعمجتمعين

الله..ممدينةيسمىفيمايتمثل:الأول.

الآرضية.بالمدينةيعرفما:اكلي.

بينالتمييزأنغيرإنسانكلنفسفيأبديآصراعآئتصارعالمدينتينقرىكانتولقد

اللهمدبنةمىفالكنيسة،فيهلبىلاواضحأالعامةالحياةإلى.بالنسبةكانالمدينتين

وسلاخهالآرضيةالمدينةوهوالعلمانيالمحتمعمقابلهاوفي،الروحسيفوسلاحها

ثم،حدلدونالموقفسيادةعشرالثالثالقرنليالروحيةالسلطةنالترقد،السيف

وحعلهايديهامنالزمامأخلتوثقافيةوسياسيةافتصاديةظروفوفقالحدبثالعصرفي

الزمنية.للسلطةتخضع

الروحيالعقليدىالتمييزيعرفلا!الرسولعلىنزلمنذالإسلامكانهتامن

اللهبينكهنوتيونوسطاءفيهوليى،والدرلةللكمبسةالحديثكالمفهرموالزمني

يؤولهاأوالاثمريعةيعدلأنيستبملازمن!يأميرالإسلامفيالدولةورحل-والناس
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لآن،خطأالرومانىبابىبامقابلتهتكرنولهذا-بالدينيتعلقفيمامعصومآليسوهو

كهنوتية.مراتببسلسلةولاأعلىروحىبرئيسيعترفلاالإسلام

الحرةالبيعةحوليد!ورالاسلاميالسياسيوالفكرالراشدةالخلافةعصرومضى

أنهأومقدسةأسرةسليلأنهالراشدينالخلفاءمنأحديدعيأنغيرمنوالانتخاب

الأسريةالخلافةقضيةتطرحولم،الوحىأداءلط!الرممولعنناثب

سفيفةاجتماعليالخليفةاختيارحرلحدلمنحدثوما"هاشمية".أواقرشيةا

الآذهانتشغلالتيالأساسيةالمضامينحوليدور-ظاهروالأمر،كانساعدةبني

السياسية.

والاختياربالاتفاقتثبتوالامامة:قرلهالأشعريالحسنأبي.عنالشهريمشانينقل

أبىتعيينبعداتفقواثمبكرأبيعلىساعدةبنيسقيفةفيواتفقوا،والتعيينالنصثون

العرفهذاعلى.علىعلىواتفقراعثمانعلىالشررىبعدواتفقوا،عمرعلىبكر

الراشد.

ا-لق!احبةالأمةأنإلىالشيعةوبعضوالخوارجوالمعتزلةالسنةأهلجمهورذهب

ضمنفيهكمصرفللأمةالآمرهذاتركالاسلاموأن،ومبايعتهالامامأوالخليفةاختيارفي

.والشورىالعدلدائرة

فيخطنهفيفقال،البيعةلهعفدتالاسلامفيخلبفةأولخطةعلىاستنادآوذلك

رأيتمماإنالناسأيهابعدأما:عليهوأثنىاللهخصدأنبعدمبايعتهيرممنالثالثاليوم

رددتوقد،والاختلافالفتنةخفتولكن،ولايتكمعليمنىحرصأيكنلممني

نقيلك.لاتفقالواشئتمماقولواإليكمأمركم

لتضرمعاويةوحيثىعليالإمامحيشلينوقعتالتيالتحكيممسألةحاءتثم

والمرحئة،والشيعةالخوارجوهيالإسلامفيالسياسبةالفرقنضأةفيالمباشرالسبب
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فرقإلىالاسلاميةالجماعةانقسمتالتحكيمومعماساةالىالتحكيمانتهىعندماوذلك

والرلايةالشرعيةصاحبالخليفةهرمن:وهرواحدمرضرعحولسياسيةوأحزاب

منوحرمرهوحاربوهعليهخرحواالذينيكفرونطالبأبيبنعليفشيعةأالأمةعلى

أصحابإنيقرلونوالخرارج،المساحدليعثيايلعنونمعاويةوجماعة،الخلافةفيحقه

قتالوفيالجملأصحابفنالفيحقعلىكانعليآوان،عليآبفنالهمكفرواالجمل

يعتقدونالسنةوأهل،بالتحكيمكفرواثمالتحكيموقتإلىبصفينمعاويةأصحاب

عصاةكانواعليآفاتلواالذءفىأنويرون،وصفينالجملحربفيالفريقين)سلامبصحة

اسلامبحسنيومنرنفكانواالمرحمةوأما،فسقآولاكفرآيكنلمخطأهمولكنمخطين

القيامة.يومإلىعليهماالحكموووحكونالفريقين

عاديينأفرادبراءتناطانمنأهميةكثرالآفةقياليهفضيةأن:الاثميعةترى

وفق-وهنما-صالحغيرشخ!ألهاجممارواأنالممكنمنيكونمجيث،وأنظارهم

اللهوأنالرسلو)رسالالكمابتنزيلمنالإلهيالأصليالهدفمعيتعارض-رؤيتهم

بأولئكرسلهتعريفبوحيهويستطع،عصمتهمالناسريعلمعبدهيعلمالذىهووحده

احتمعتالصفاتوهذه.وتنزيلهوحيهالمصارليضمنوبالعصمةبالعلميتميزونالذين

هيوهذه.والعصمةوالرلاية،الامامةهيالشيعةعندالصياسيةرالمفاهيم،"علي"في

لديهم.الامامضرو!

الخلفاءسنةعليهتممارهر-القاللالراكطنا!رواالذينالسنةأهلوهناك

وحعلها،وقصدعمدعنحرةخليفتهقضيةترك!الرسولأنوهو-الراشدفى

تمهذاوعلى،ثهفياواسنمراريةبخلافنهوالآحدرالآصلحهيتحددلكيالأمةسعثرلية

أنزل.مما-يحكمبأناختارتهالتيالأمةأمامالخليفةوتعهد،بالمبابعةالآربعةالخلفاءانتخالي

الخلافة،:السنةأهلعندالسياسيةالمفاهيمومن.بالطاعةالأمةتعدهأنمقابلفيالله
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كماالعصمةمنهيعنرنلا"إمام"لقب:السنةأهليستعملوحينوالبيعة،والاجاع

العصمة.معتقديعنون"الاجماع"مصدرالشيعةيستعملوحن،الشيعةعند

وكان،الشيعةورأيالسنةأهللرأيتمامآالنقيضعلىكانواوقدالخرارجظهرثم

فيالنزاعمنذيرونليدرفيماالخوارجوكان،السياسيالفكرتشكيلفيلإلرلهم

لطالتحكيمعليفيلعندماوخاصةوالباطلالحقبينضرورةكانتالحربأنالتحكيم

النظربصرف-صراسيةالمسلمينكلأنفيرأيهميتمثل.عليهالمتمردمعاويةمعنزاعه

وفد.وخلعهرفضهأوالخلبفةانتخابعند-والطقيةوالعرفيةالقبليةالامتيازاتعن

كما،قريشفيمحصورةالخلافةأنبعضهميرىكانوثدالسنةأهلهذابرأيهمواحهرا

اعقابمنهاشمبنيهيقريشمنواحدةأسرةفييحصرونهاالذينالشيعةواحهرا

متطرفةقلةالسنةوأهلالشيعةنظرفييعتبرونوالخرارجالتاريخومضى.وفاطمةعلى

وخروحهم.لتمردهممكروهة

تاريخبنالأولىسنةالأربعينأواخرفيحدثتالرئيسيةالسياصيةالآحداثهنه

.الإسلام

،الخرارج:وهيالثلاثالسياسيةالفرقوظهورمعاويةباستيلاءالفتنةتخمدولم

وكانت،البعضبعضهمضدالمتخاصمونحملهـامقالاتتفشتلكن.المرحئة،السميعة

مهدتهجائيةبحربالعامةالروحسمرأولكنهم،مواقفهمترضحالتيالبراهينتعرزها

ببعفى،بعضهااختلطالتيالمفاهيملتحددالهجريالثانيالقرنفيالمعتزلةفرقةلظهور

عملأالقضيةتلكطرحوكانوالدينالعقلقضيةلننالترفيقهيمحاولاتهمأولوكان

علىالمجددونيسيروعادة..العقليةوتفسيراتهمالعقلىالمنهجابرازهملطخا!ةرالدآ

منالمتحرروالعقلالاسلامبينالكاملالانسجاممسلكهمفيويجد!ون،الاعتزالنهج

والاسلامالعقلبينالترفيقبقضاياالمعتزلةاهتماموكان.والخرافةوالتعصبالجهـلقيرد

الاسلامفيوالفكريالسياسيالمسرحعلىظهـرتئضيةاخطرمعالجةفيالراضحألرهله
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وكان"الانسانية"الحريةبقضيةعصرنافيتعرفماوهى"العبادأفعال"قضيةوهى

نظروجهةمرافقةوهرالسياسيالصراعوهوالسائدبالجوتأثرقدبالجبريةالقائلالرأكليأ

علىمجبررالانسانلأنوظلمهأثقالهالمسلمرنيتحمللاصراعمنحدثمابأنمعاوية

(فعالةعنمسئرلالإنسانوأنالجبريةلمبدارفضهالتعلنالمعتزلةحاءتأنإلى،أفعاله

مصائرهمتغييرفييشاركوالملأنهم،السياسىتاريخهمأوزاريتحملونالمسلمينوان

قضي!و!ن..!بأدفسهمطيخيرواحتىبقوممايايرلااللهإن)الكريمةالآيةوفق

فيالإسلامفيوحدتإنسانيةومسثرليةوتحليلأمفهومأ-الانسانيةالحرية-الاختيار

السياسىالفكرفيوقضيتهاالحريةلمفهرمكانتالتيوالأهميةالقيمةنفسلهامبكرزمن

لاالإرادةحرية.كلفهرمالقولأنالاسلاميةالجماعةلدىاليومأصبححنى..الحديث

وإبراز،الفتنةبعدالاسلاميالسياسيللصراعفكريتقييمأولهذاوكان،بدعةيعد

الجماعةبينوقعماحسمفيالإرادةفعاليةعدمريراجهالرأيمسئوليةيتحملفكر

مشاركةإلىبحتهكلاميةمناقضةمنالكلامعلمبقضاياودفعرا.صراعمنالاسلامية

السياسي.والعملالإيمانبينتجمعاجتملاية

المجتمعإطارتحكممتحانسةصيغةهناكيعدلمحتىوكمنازعتتخاصمالآراءوظلت

بينبالمنزلة:القائلبالمبدأوقالتالمعتزلةتوسطتأنإلى.واحدفكريشكلفي

رأيوكان،السياسيةالساحةعلىالمتنابذةللآراءالجامعالتوسطيعنيوهو،المنزلنين

نإوخاذليةوقاتليهعثمانفيفقالراالتوفيقيتوخىالنزاعذلكفيمبدأهاوفقالمعتزلة

المخطىءأيهمامن!مايعيثواأنيستطعرنلاأنهمغيرمخطىءفاسقمحالةلاالفريقينأحد

فيقالواكذلك.شهادتهماتقبللالذلك،يمكنهلاالمخطئيحددانأحدأرادإذاحتى

منالفسقةيكرنوقد،فاسقمخطىءأحدهماأنالمتلاعنبنوفيالجملأصحاب

ذلكوبعد.شهادتهمارفضتالفاسقأيهمايعرفولافيهمايشككانوإذ،الفريقين

الاسلاميةايأحزابأراءوكانت،اساسهمنالسياسىالنزاعذلككلالىالمعتزلةتطرق
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منعربيأيكونأنيجبالخليفةإن:يقولونال!نةأهلفبعض:متضاربةالخلافةفي

وموافقتها.الأمة.كلبايعةالخلافةسدةإلىيصلوأنه،قريش

فاطمةزوحتهمنطالبأبىبنعليأولاديخامحصررةالامامةأنيرونوالشيعة

إلىدعتإذاالأمةبانتخابالخلافةتكونأنعلىيصرونوالخوارج،الالهيبالتعيين

عبدآكانولوالساميالمنصبذلكلاشغالينتخبأنحقلهمسلموكل،ذلك

هذهترحدوأخذت:المنزلتينبينبالمنزلةالقاثلمبدأهاوفقالمعتزلةفتوسطت..حبشيأ

الشيعةتطرفبينوسطآويجيء،الجميعيرضىحلآمنهاوتكونالمتباينةالآراء

رحلعلىينصلمالله(نحجتهموكانت،الآمةباختيارالإمامةإنفقالتوالخرارج

يوافقونهذاوفيبعينهرحلعلىالمصلموناحتمعولا،!اللهرسرلولا،بعينه

لهمشهودقرشىغيرأمقرشيآكانسواءمسلمكلانوفالوا.والخوارجالسنةأمل

والسلفللماضيالرفاءمنهجهممنيترخونالمعتزلةكانفقد.لهاأهلفهربالعدالة

الجميع.يقبلهاالمجتمعفيللخلافةأسسإيجادفيالثقافيةبالاستمراريةوالاهئمام

1لاهشئناثية:لسلطة1إجا!ة1-

الاسلامفيالسياسىالفكرمرضوعفيكمبراالذينالاسلاميينالمؤلغينأكثرإن

رالخامسالرابعالقرنينفيعاشواالسلطانيةوالأحكاموالسياسةالامامةوخاصة

المسلمرنتعرضلقد.الإسلاميةالخلافةبهامرتالتىالمراحلأسرءصتوهماالهجريين

هذهفيألفكنابأتقرأولانكاد..السياسىوالاستبدادالاحتماعيالقهرأنواعلآشد

الحاكمة.السياسيةالنظمبهاتصفتالتيالأخلاق!!الافلاسعللعنفيهوتقرأإلاالمرحلة

المركزيةالحكومةممئلكانتالتى-الثانىعصرهافيالعباسيةالدولةتتحللبدأت

القامرةفيالفاطميةكالخلافةمنافسةخلافاتإلى-الاسلاميةالسياسيةالمزسساتلكل

نفسهاالعباسيةالخلافةداخلالسياسيةالمنافسةاشتدتثم،الأندلسفيايأمويةوالخلافة

!1
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يتقاذفونهأيديهمفي(لعوبةالخليفةفاتخن!وا-الشيعة-البويهيونعليهاعدىحين

يكفهانيملكلاوكان..سحلآقتلوهاووقحةبصررةعزلوهيعجبهملموإذا.كاللعبة

تعلن(نوالإماراتالولاياتمنلكثيرمشجعآالاستخفافهذاوكان..نفسهعن

والأتراكالفرسمنكثيرةوأسروالسلاحقةالغزنويرنفظهربغدادفيالخلافةعلىتمردها

الاماراتاستقلالاعلانفيالحقلأنفسهموأعطوا،بينهمفيماالخلافةأمرتنازعرا

لهعمللاحهازإلىوبدلتها،الراقعيةالسلطةمنبغدادخلافةوتجردت..والرلايات

الروحي.الاحتراممظاهروبعضالمراسمببعضويختصبالعجزيتميز

المتقيأيامأخرالتقلاثدوالملكالدولةوإن:بقولهالخلافةسلطةالبيرونيوصف

إنماالعباسيةالدولةأيديفيبقىوالذي،بريهل6إلىالعباسألمنالمستكفيأياموأول

الإسلامرثيسهو..العباسالهولدمنالقائم.دنياويملكلا،اعتقادىدينىأمرهر

دولةمعلتثامعلىبغدادفيالعباسيةالخلافةدولةبينالعلافةتكنلمءكذلك(ملكلا

العلنىوالسب،البعضبعضهاعلىالتأبرغلفهابل،القاهرةفيالفاطميةالخلافة

هـ204سنةباللهالقادرالعباسيالخليفةفمرى..الآعراضفيوالقذف،المنابرعلى

منمصرحكام(نفيهقرروابغدادفيالعلويينبعضحضرهوالفقهاءللعلماءمحضرآيعقد

حالأأحسنالآمويينعلاقةتكنلمكذلك..الربوبيةادعراكفارزنادقة:الفاطميين

الصراعحدعندالصراعيقفولم،المستحكمالعداءحكمهافلقد،الفاطممننمن

المذاهب:يننحادصراعإلىتعداهبلوالغزنويينالعباسىوالبيتبويهبنيببنالسياسي

والأشاعرةوالشافعيةالحنابلةبينصراعفوقعالسنةأهلداخلتفجربل،والسنةالشيعة

الحنابلة.منخرفآالجمغاتعنالأشاعرةبسببهتغيب..الفروعفياحتهاديةلاختلافات

إماراتإلىالعباسيةالخلافةعقدفيهاثفرطالذيالخانقالسياسيالجوهذاوسط

والنظموالشورىوالبيعةالخلافلأنظريةفيالتلعوينبدأإلخ..وولاياتومملطات

هـ045سنةالماوردكماالحسنأبر.المرحلةتلكفيكنبمنأبرزوكانالسباسية
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طوشيوالطرخلدرنهـوابن505سنةهـوالغزالي458سنةالفراءيعليوأبر

مسايرةهرلمنهجهمالعامالطابعهـوكان732سنةجماعةبنالدينهـوبدر52.سنة

جرتمحسرمةمسائلثمةتكونوقد،حسمدونالمسائلتركواماوكئيرأ،العصر

والخوارجوالمعتزلةالسنةأهلمنالجمهررمذهبوقررهاالأربعةالخلفاءسنةعليها

جاءفماذاطاعتهوجبتلهانعقدقيمافماذاواحدلإمامتكرنالمبايعةبأنكالقولوالشيعة

ثربلبستالمسألةف!نوالفراءالماورديعندأما..الآخرعنقفاضربواينازعهمن

الحالاتكثرتولما،واحدمنلأكئرالإماممنبالخلافةالعهدأجازافلقد،المسايرة

فيقرمبالقرةبلادأوبلدإمارةعلىبالاستيلاءرجليقرمكأنالعصرذلكفيالاستثنائية

الأمرسياسة(ننلاحظ.الأميرهذاب!مارةبالاعترافالراقعالأمرلسياسةتنفيذآالخليفة

بها،بالاعترافالعلياالمراسيمعلىبل،السباسةفقهاءعلىنجفسهاتفرضبدأتالراقع

شروأمانالأمناستقراروعدمالفتنانبعاثمنخيربهاالاعترافأنيرونوكانوا

:طريقانالامامةانعقادطرقأنيرىالماورديوكان،الفوضى

والعقد.الحلأهلاختيار.

السابق.الاماممنعهدأو.

وإنلهانعقدتقهرآشخصعليهاتغلبلرأنهيرىف!نهالمبدأينلهذينتقريرهورغم

.المحظرربهايباحالتيالضرورةمنزلةغيرهانزلهكماوأنزلها..أهلهايكنلم

السياسيةالسلطةتكرنأن،السنيةالرسميةبالسلطةارتباطهخلالمنيرىوكان

وهيالسابقنصهفيالبيرونيأيداهاملاحظةوتلك.الدينيةالأسسقداسةقداستهالها

الدولةأيديفيبقىوالذي11:يقرلأخرىملاحظةوفي"ملكلاالإسلامرئيس!أنه

ملاحظةالبيرونيلدىكانفما،"دنياويملكلااعتقاديدينىأمرهوإنماالعباسية

منوحعلهابعدهجاءومنالماورديعليهازادالخليفةشأنعلىالأسفقبيلمنأبداها
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السياسيالانحطاطعصرفيوقعتالتيالتاريخيةالسوابقبعضلتقريرهاوانتحلالمقررات

الخليفةقدسية.ممبدأاهتمامهوكان..كئيرةوهيالاسلامفيالسياسيةالمذاهبوبعض

يمنحأنلهأحازحينالسياسيةالخليفةهيبةمنأضاعأخربابلفتحمسرغآوتأكيده

شأنمنالتوسعهذافحطعنرةأخذوهاقدوكانراسلطاتهمنبعضآولاتهبعض

بشكلأحازوبذلك،الخليفةغبرأشخاصأمامواسعآالطريقوفتح،الخليفةمركربة

يحاولوهرومحاذيرهالمحظررفيفوفعتعددهاالخليفةمركزئعزيزيحاولوهوضمني

لرضعتبربرآ"الخليفةتعدديجيزلا"الذيالسنةأهلرأيسنيومروناقض،تفاديه

الإسلاميةالمبادىءمثاليةيتخطىحعلتهالتيهيالسيامميةالعصرظروفولعل.قائم

إلى،لتحقيقهاالمادكطبالثمنالتضحيةوعدم،الراشدينا!لفاءعرفعليهاحرىالتي

..الوصيةتلكوراءالتيهيلآرائهمنهرضاغيرعلىالسياسيةالعصرلمقتضيات4متابعة

لموإني،الفلانىالمكانفيكبيإن"وفائهدنتحينتلاميذهلأحدالماوردفيقال

."دحلةفيوالقهافخذهافيهاخالصةنية(حدلملأنيأظهرها

كانتبل،الماورديعصرمنبأحصنعصرهفيالآوضاعتكنولمالغزالىحاءثم

كانالتيللحقرقالشرعيةمانحانهسوىسلطاتمنللخليفةيكنولم%سوأشدهافي

زوايافيالمهملةبالاثمخصيةالغزالييكنلمكذلك..بالقوة..الولاةاكتسبهاقد

بخصومهملأىزالتماالثقافيةالساحةأنوحسبه،فريدآمفبهرأكانبل،التاريخ

العباسيينمنيشغلهابمنمنوطةمتبعهركماالخلافةمسكوليةأنيرىكان،وأصدقاله

كانالذكطالماوردىنهجعلىوسار،الراشدينالخلفاءمضامينفيؤاردأيكنلموذلك

الخليفة.بايعواالذءفىيالسلاطبنمنوطةالمخنلفةالأقاليملطالحكموظيفةأدطيركلط

عليهاوالاستيلاءالخلافاءبقتلالسلطةتولواالذينالحكامعنبمرهالغزالىواغضى

أعلنمنأولموجاعةبنالدينبدروكان،مبايعتهمعلىالناسحملواثمبالغوة

أعلنتهـثم656سنةالمغولأبديعلىالعباسيةالد!رلةسقوووبعدالحكامشرعبة
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مواربهبلأأعلن،حكمهملطالشرعيةالمماليكلتهبرسميةخلافة.ممصررسميأ

دأبالذيالقرةحكمومع.الحكمأساستشكلالتيهىالعسكريةالقرةأن:يومئذ

ثانرية،مرتبةإلىتحولتإنما،السياسيةالقيمأسمىهىالعدالةتعدلمالسلاطينعليه

الشخصطأراعمكلثلكانانههؤلاءفكرعلىالملاحظمنوكانالأمنمحلهاوحل

أحهزةلطعاليةمناصبجميعآشغلرافقد،عصرهملحاحةتلبيةالسياسيةواتجاهاتهم

بالخلافةالخاصةالماهيةأنعلىيزكدوالمكذلك.والمماليكوالسلاحفةالعباسيين

عصريكنولم،الدينيةالقداسةعليهاأضفوابلالنقديسمنخاليةتكونأنالسنية

الحليفة.تفديمخاصيةالخاصبةتلكيحملالراشدةالخلافة

علىمفدمةالآمنئبمةحعلفيالراضحأثرهللإسلاميننالسباسيالفكرلذللتوكان

وتبرير،المعتدينلدفعقريةحكومةلقبرلالسياسيالجروتهيكةالاحتماعيةالعدالةقيمة

وهو-تيميةابنفرلوأدى.الدينباسمالهذفهذاأحلمنالسياسيالاستبداد

ثونهومنتولىلوأنه11-المغولىبالغزوآمهدالإسلإميالوطنكانإذفيهمعذور

ومنالمورخونينظرلم"..عدمهممنخيرآذلكلكانالظلمةالملوكمنهرلاء

زادواثمعليهأخذوةبلالرأيلهذاالتاريخيللجوالاسلاميةالخلافةلنظريةتعرضرا

،الاستبدادتقديسإلىودعااستحسنهمنبعدهممنحاءثم،للإسلامرنسبوه

بالعالمحلتبعدماسيماولاالاسلاميالعالمفيالغالبةالسمةهؤأصبحمارصعرعان

بلوحكهالسياسيالفكرفهليس،والجمردالركودفيهاعما!تشنائيةفتراتالإسلافي

ولاياتها،جميععلىالعثمانيةالحلافةفرضتهاالميالفكريةالأنشطةكل!الراقعفي

الحكامبطاعةالعثماليةالحكرمةفرضتهالذكطالاستبدادذلكهوالركردهذامركزوكان

لاوفولهم"الشرقيالاستبداد51النمطةمقرلتهالغرفيأطلق6لرهاوعلى،مناقشةدون

منفي!اماعلىمسفمةوبلألتالمقرلةتلكوشاعت،عادلهإلا.كلستبدا!رقينفع

عادلآ.يكونثممستبدآيكونفكيفتناثض
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نأعلىقائمةالأربعةالخلفاءعصربعدللخلفاءالتاريخسيرظبراهركانتولقد

علىيستندأصبحبل،الأربعةخلفاثهولاللرسرلخلافتهمعلىيستندلاالحكماحترام

"بالاختيار"بالقائلينالآمريينكبطمقبهللبطقالفكرتعرضالقوةومع،القوة

القائلينالمعتزلةوقرب"بالجبر"بالقائلينوبطمئىالمأمونحاءثم..ومطاردتهم

هيلذلكالحتميةوالمتيجة،السنةأهلورفعبالمعتزلةربطث!المتوكلحاءثم،بالاختيار

وجمردها.الرسميةالمعتقداتمواحهةدطالنقديالفكرتأخر

تطرحالملككنظاموسياسيرنالطوسيالدينونصيرالغزاليألفهاكمبحاءتثم

عننظريةخلالهامنتطرح:عنايتأحمديقرل.والمحكومالحماكمبينالعلاقةقضية

وأنه،الإسلامقبلبالحكميتصلفيماوأرائهمالايرانيينبعقائدبوضوحمتأثرة"الملك"

إلىتذهبمضمرنهافي(نهإلامناسبإسلامىشكلفيلتظهرتهذيبهاحاولوامهما

وعدمالفوضىبحالةقيسإذاالشر-فىأمونأنهأساسعلىالسياسيالاستبدادعنالدفاع

علىتركزأنهاأخرىزاويةمنإليهينظرمهمجانبنظرناوجهةمنوفيها..الاستقرار

طريقفيوالسعيللظلمالسيئةالعوافبوعلىالحكمعنينفصللالازمكشرطالعدالة

..الدينأهداف

قدالمعاصرينمنالاسلاميةالسياسةبنظريةاشتغلواالذينغالبيةأنالأمرفيوالغريب

المؤلفاتتلكفيطالعتهاكما-العلمىالمنهجنطاقفيلاتدخلنصزصوراءانجرفوا

وأحاكممنصلةورائهمنمزلفهيتكسبكتابخطيةمننصأتكونكأن-الحديثة

أقربهيإنماكرثائقالسياسيةالنصرصعنتكرقماأبعدهى.النصوصهذهفمثلأمير

كالتىمولفاتعلىيعكفوبعضهم..فقطءلفهاعنتعبرالتيالذأئيةالأدبياتالى

بالإسلاميلحقرهاثمسوءاتهاعنليبحثراوذلك،فيهلاعيبوهذا،لفاتعرضنا

المرلفونيحسبهـاأنفينبغيالسياسيةالعصرلسوءاتانعكاسهىبينمابهلياثمهروا

.الاسلامعلىتحسبولاعصرهموعلىوحدهمهمالقدماءمزلفيهاعلىالمعاصرودأ
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مراحلالإسلامفيالسياسيةللنظريةيكونأنوهرتحالفهلامنهجبيننايكونأنوأود

يكونأنينبغى،الراشدينالخلفاءعصر:وهي-نظريوحهةوفق-ومنهجيةفكرية

متجانسمةلنظريةالآساسيةالملامحمنهلتستخلصوالعلميالسياسيوتنطرهدراستهله

ثم..الأولالعباسيينثم..الأمبريينمرحلةثملاحقةعصيورمنيأتىلمنمعيارآتصلح

المنهجهذاوحول.عصرهاداخلالسياسيةالمؤلفاتدراسةثم،الولاياتتفككعصر

حوارنا.يلرر

و-1طكم1لسبمة1ف!وفىليعلمن!ظةعد؟3-

منفصلأمستقلآعلمآالاسلاميةالسياسةفيببحثعلمالاسلامىالفكرفيينضألم

كماهيةعمياصيةمعالجاتمنتراثنافيتا(ئا.بهاالمتصلةوالمعارفالعلرمسائرعن

إماتخاققكانثف!نها،سلطائهرحدود،الحماكمرصفات،وأقسامها،الحكرمة

لافأمش!ةفضاياكانتلوكماالكلامعلمداخلأوالإسلاميالفقهقضاياداخل

الشريعة.نطاقؤيتمكانفيهاكتبوما..كثيرآأمامهاالوقرفينبغي

الاسلاميالآوروب!والصراعالحضاريالصراعضغطوتحتالفكريالتطررمعلكن

تحتالاسلاميالسياسىبالفكربالاشتغالنشطةهمةفيالمثقفةالمسلمةالنخبةبدأت

ودينية.وثقافيةوسياسيةاحتماعيةعراملعدةضغط

الحكمرجالمنإليهاالرجوعليسهلالفقهمحبمنغليم!:لملآوله.لملسبب

.والسلطان

:(الدينيةوالرلايأتالسلطانيةالأحكام)مقدمةفيالماوردممطيقرل

الآحكاميحميعامتزاحهاوكان،أحقالأموربولاةالسلطانيةالآحكامكانترلما

أمرفيهامتثلتكنابآلهاأفردت،والئدبيربالسياسةتشاغلهممعتصفحهاعنيقطعهم
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فيوفيه،منهاعليهوما،فيسترفيه،منهالهفيماالفق!اءمذاهبليعلم،طاعتهلزمتمن

وعطائه.أخذ؟فيللنصفةوتحريآ،وقضائهتنفيذةفيللعدلتوفيأ

السلطانية:الأحكاممقدمةفيالفراءيعليأبرويقول

علمفيييحث)المعتمدكتابأئناءفيوذكرتهالامامةكنابصنفتفقدبعد(ما

ذكروهعماوالأحوبةوأدلتنا،وححاجهماثتكلمينمذاهبفيهوشرحت(الكلام

والدلائل،ابخلافمنهناكذكرتمافيهأحذفالاهامةفيكنابآأفردأنرأيتوقد

وغيرها.الرلايات.منفعلهللإماممجرز.مماكمعلقأخرىفصولأفيهوأزيد

محمببطرنفيمنظررةآلاسلاميةوالنظموالخلافةالامامةمباحثكانتهنامن

تللثيشملحامعكمابفيفضيثأشيئأتنفصلفأخذتاليهاالحاجةيزدادتثمالفقه

علمإلىتطويرغيرمنأبوابهمنبابآأوالفقهمنحزع!اعتبارهامعالمنثررة-الأقوال

مستقل.سياسة

المربيةةالتبفية:.لملسبكالملثآدي

الثامنالقرنفيذلكبعدوعرف،الجمودمننرعلطالإسلاميالعالمسقطأنبعد

وألمأنيابريطانياالكبرىالثلاثالدولوكانتوالفوضىالاضطرابمنعصزآعشر

)رثعلىللاستيلاءاشتعدادعلىعليهاللعالمالسياسىالتشكيليعتمدالتنيوفرنسا

تبقىحتىالعربيالإسلامىالشرقتقسيمعلىالأورربىالمراعازدادثم..الاسلام

مضاكله-أما،الإفريقى،يويالأسالعالمذلكمشماكلالىنظر!ونمومنةمصالحه

تنضأحينوقتيآاهتمامأأوامنماماتبماإليهايرحهولا،الئانىا!لحلإلىمنحاهمكانت

خاصة.ازمة

الساحةعلىثمرددأسماؤهاكانتالتيالعربيةالزعاماتلدىهناكيكنلمكذلك-

البيت/انهيارخلفهالذيالفراغبهتملأسياسيةمنظرمةفيمجمعهاواضحسياسىتصرر
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مكائد،منالغربيضمره.مماكاملوعيعدمالىمردهكانربماوذلك،العثماني

مردهكانوربما،معهيتحالفلاالأقلعلىأو،المغتصبالمستغلذلكلدفعفيتوحد

المسثوليةفياشراكهموعدمتراثهمعنطويلآوتنحيتمالسياسيةالممارسةفقه

السياسية.

العالميستسلمولم،الاستعماريالغربقبضةفيفريسةالاسلافيالعالموقعهنا

أوطانهحريةلنيلا!قبةهذهفينفسهالمستمر-علىالنضالفرضإنما،والاسلأمىالعربي

الثورةناردائمآيلهببالتبعي!ةالاحساسكافيلذلك.الغربيةالتبعيةعنواستقلالهـا

الحاحأيزدادابغربيةالتبعيةمننفورآازطدوكلما،الاستعماركطالغربضدويرححها

أصالتهإلىالعردةعلىويعينه،البغيضالتبعيةعبءعنهيطرحمعينعنالبحثفي

وهويته.تاريخهعنيعبرإسلاميسياسيمفهرمفيفيواستقلاله

للخلألة:واحدةصيفةوجودعدم:اوللثلملسهب.

يقبلهاالسنىالمحتمعفيللخلافةأسسترجدلاأنه:حبالمستشرقلاحظ

رفضراالخلاقةعنبالكمابةعتواالذينإننرىلآننا:حبملاحظةعنىنوكدالمحتمع

نأ"وهوواحدمبدأمجردعليهتواضعراماوكل..نهائيةقطعيةنظريةهناكتكرنأن

هذاطرحأقومنذ..تنفين!اعلىويشرفالشريعةتطيقمجمىللحكمأسلوبالحلافه

ظهرتالتيالإسلامفيالسياسيةالفرقاختلافوأنلتطيقهكتلفة(ساليباتخذتالمبدا

بالنسبةمتوحدةصبغةإيجافىعدموهرالانطاعد-لكألىأكىالتحكيممنذمبكرزمنفيء

باسمالفقهعلمفيعرفمماخر6دليلآحبويسثمد.الاسلامفيالحلافةلمفهوم

بتعليقللدينالفرعيةبالقضايايتعلقفيماالنظروحهةليالاختلافشرعيةأكا*الخلاف؟

تقعضوابطأوقواعدتحتيدخللأافسلمينفبهزأقبألعنايةحديرهرعاإن+:فيقرل

.،،-.ااخارحه
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اكلالة:نظريةليالمعاصوينالمؤلفينمنهج:لملزبع./لس!ب

فيالاسلاميالعالملهاتعرضالتيوالهزةالاسلاميالأوروبيالصراعلعلاقاتنتيجة

تتناولومستقلةمنفصلةأعمالتأفيفيالمسلمةالمثقفةالنخبةبدأتعضرالثامنالقرن

المثقفةالنخبةبينونقاشآحدلأأحدثتالإسلاميالفقهنطاقعنمستقلةسياسيةقضايا

نأغير-كافتمذالخلافةحولمرضوعأيشأن-الاسلامينوالمصلحبنالمنغربة

كذلكبعضهكانبل،غالبهفيالخلافةعنكنبلماترديدأيكنلمالمعاصرالجدل

لهاالمعارضوقالخلافةأنصارمقابلوفي،حديد*بأسلولبحديدةلقضاياطرحآربعضه

مما،والاحتماعيةالسياسيةالقضاياحولمرلفاتظهورإلىأدى،عليهاوالناقمون

كانمارحركالإسلاميالسياسيالفكرنهضةفيالمهمةالئطروعرابلاحدنعدهيجعلنا

ضرءعلىالإسلاميةالسياسيةالمفاميمفيالبحثفيرغبتهاوهوالأمةوعىفهكامنآ

مجثآوليمى،الاسلاميةوالعلومالمعارفاطارعنمستفلآبحثآالمعاصروالفكرالإسلام

الملامح.باهتهامشبآ

يسيركانالخلأفةنظريةفيأوالسياسيا،سلامتاريخفيالمولفينبعضمنهجأنغيير

للشلف.وحبهللماضيللوفاءنحلصلإعلانالإسلاميةالخلافةلبعثحبهعاطفةوفق

بالاستمراريةالاهتمامعدمحساليعليحاءلأنه،كافيآليسليحدهوهذا،الصالح

عنوانقطاع،المعاصرالتاريخىبالراقعالإهتمامعدمحسابعلىإخر.ممعنى،الثقافية

ومثل،الحديثةالعصروعلوآالحديثةالدولةلمفهرمالصياسيةوالصيبئالمعاشيالواقعفضايا

السياسيالفكرلأن،واضحبشكلفكريونجودفمئيركردخالةعنينمالاتجاههذا

يرتبطلما،سلاميةالمجتمعاتكهامرقيالتيالاسم!نثيةالظروفبعضفيالاسلامي

مقنوعآعليهفأضفتالعابرةالظررفبتلكارتبطمابقدرالسنامية3الاسلا.ممبافىىء

الن!أنإلا،الظروفتلكفوقالإسلاميةالمبادىءتكرنأنوالمفروضوالمسابرةالتلرن
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الإسلاميةلللولةالسياسيالانحطاطفتراتفيكتبفبعضها،ذلكغيركانحصل

.الاستبداديالاستغلالهذاعلىالشرعيةلاضفاء

فيراء6منيستخرحهفيماالدقةيتحرىوالحداثةبالأصالةيتسمأخرلونوهناك

الحريةدينهوحرهرهفيالإسلامأنويثبت،الإسلامصورةليجلىوتارمجهالإسلام

وفقوالفكريةالسلوكيةالمسلمينممارساتعلىعلميةنقديةنظرةيقدمثم،والعدالة

الخلفاءوسيرةوالسنةالقرأنتعاليممحنالبعدأنعليهاليؤسسعميقمحياريمنهج

وعلى،عندهمالعقيدةوفسادالاسلامةالدولةتل!ورفيالمباشرالسببكانالرائمدين

صياغةأردناأذاالعلميةالعمليةمنلتحزألاحزءالتاريخيالنقدأنأثبئراالنسقمذا

السياسي.الاسلاميللفكزعبميةأسسوفقحديدة

عنالثقافيةالغربمفاهيمبعضيستعيزفهوبالغلمانيةيشيكالذممطالمتغربالتيارأما

ماوكلى..السلطةمحنالإسلامافصاءأ!الدولةعنالدبنفصلن!عنيالنىالعلمانبة

لادينالإسلامبأنفيناثون،الإسلامإلىيرحهوئه،اليهاوحهثورينقدحولها"من

للتطيق،تصلحولاالجمردطابعهاالاسلاميةالشريعةوأن،حكملاورسالة،!ولة

اختصارالأفةأرادتوإذا،الحضاريلتوحههمالآمثلالنموذجهيالغربيةالحضارةو(ن

فلا،الفكزيةقيمماتهفيطبيعىفهمبعدميتميز.لتطيقهامنهانسخةنقلفعليهاالطريق

فيتوحدالتىالتفرقةتلكالاسلامفيوليس،الاسلاميكالمحتمعالأوروبىالمحتمع

غربيهفكريةأنماطمننقلوهوما،الروحيةوالمملكةالزمنيةالمملكةلينالأوروبيانتاريخ

نزوةوالحماس.الحمامماطابعيغلبهاكانإنماالعلميالنقدحاسةعنهاغابماركسيةأو

بطابعالمساثلعرضرلاالآمررفهمبحسنلاالانفعاليةسطوتهتحتيقعمن،انفعالية

عقلانى.علمي
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ملطتي:بثرةعنلأمة1تنحية،-

الأربعةالخلفاءعرفعليهحرىعمايتقلصالراشدةالإسلاميةالخلافةمفهومبدأ

والعقد"الحلأهل"مفهوموغاب،انتخابأاواختيارآالحرةالبيعةمفاهيمفتخلفت

يحلوأخذ-بالقوةالرأيوفرض-العائلةواحتكار-التوارث؟مفاهيموظهرت

ومع،للمحظوراتالمبيحةالضرورةوحكمالزمنمروروبحكم،بعضمكانبعضها

خكموحكم،ايأحسناختيارأوالحكمفيالتجانسعنيسأللاالضرورةحكم

.ويبررهالصارمالواقعيسايردائمآكان.الذيالفقهاءعملالضرورة

لرالوإسنادهاشرعيخليفةعلىالتحكيم.مموإمرةانتهتالراشدةالخلافةوكانت

بعدهمنلبنيهحعلهاحينالراشدةالخلافةدائرةعنبهافخرجمعاويةوهومعزول

نسلفاطمية،والهاشمية،العباسية:عليهاالأسرتنافستثم"عضوضآملكآ"وأقامها

والغزنريين..البو!هيينأسرثم..فاطمة!ونعلينسبمنوالعلوية..فاطمةمنعلي

ثمهـ،656سنةبغدادبسقو!سقطتثم،الخ..والمماليكوالترك-والسلاحقة

أمامالطريقأخلىالذىأتاتوركالثرريأمامنهائيأالسقوطثم،والتحللالضعفانتابها

المتغربة.العلمانية

وحدانفيسرتقدالتحديدروحكانتزمنفيالعثمانيةالخلافةإلغاءفيالنظربدأ

ولقد،عبدهمحمد/الاماموالشيخ،الأفغانيالدينجال/الس!دبفضلالإصلاحدعاة

العلمانببنالمنغريننولينالاسلامببنمنالنجدبددعاةببنواسعآحدلآالخلافةالغاءسبب

الآراءمنتركببيهصيغووحرد،الاسلامفيالسياسيالفكرلاحياءبدايةهذاوكان

تطرراتمعظهرعاحولفائمآالجدلىزالوما،بينهماالدأدرالجدلمننتحتالئقافية

ممامآايتناقضالحديثالد!ولةمفهرموفقحكموأنظمةسياسيةقضايامنالحديثالعصر

كاختلافلقيامهامرانعالحديثفييعتبرلماتثسعكانتالتيالاهبراطرريةالأنظمةمع

لذلك.السرفيتىالاتحادانهيارإلىأدىماوذلك،واللغةوالعادات،والتاريخالآعراق
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والعالمالعربىالعالمبينهومناليومالعالمعليهماوهوالحديثةالدولةمفهومكان

عالميةثولةفكرةمعمتناقضآيبدوالحديثالاسلامتاريخمنسابقةبلاالاسلامى

أوجدقيالقضاياهذهمثلالسياسيالعصرلمقتضياتالخلافةمناسبةوقضية،إسلامية

العثمانية.الخلافةأسقطماوهذاالاسلامفيالسياسيللفكرجديدآتحديآ

حاولحينوذلك،للفقهاءمقنعة-إسلاميكنمرذج-العثمانيةالخلافةتكنلم

الخلفاءأخرالمتركلمنالخليفةلقبينتزعأنالهجريالعاشرالقرنفيسليمالسلطان

نفملم.الخلافةأنأولهما:لسبببنعلبهاعنرضراالأحنافمنالففهاءأنغبر،العباسببن

لملذلك.القرشىالنسبمنليسأنه:ثانيآ..الراشدينالخلفاءعهدفيإلاالواقعفي

روسيابينالسياسيةايأحداثمنجدانهغير،خليفةلقبحملالسلطانيستطع

قنارجه""كرجكمعاهدةعليهفأطلقتهميسررآس!لآاللقبجعلتماالعثمانيةوالدولة

لثاراتالكاملبالاستقلالرسميآيعترفبأنالسلطانتعهدفيهابيتهماعقدتالتي

أرنرلد:يقول.العثمانيةالد!ولةمنأحزالرقتذلكحتىكانراالذينوقر!نالمرم

المناطقفيالأرثرذكسية.للكنيسةالتابعينالمسيحيينحاميةنفسهادعتروسياملكةولأن

جرارإلىسلطانهمأعطواالمعاهدةيرقعونكانراالذينالعثمانيينالقادةف!نالعثمانية

مساويةروحيةسلطةيعطىلكي"الاسلامىللدينالمقتدرالخليفة"لقبالأخرىألقابه

منفيه(فتوافبماالفقهاءرأىالسياسيةالأحداثبسببالراقعالأمرغير.المسلمينعلى

الزمنلأوبمرورالسياسيةالمعاهدةبعدلكنالعثمانيالسلطانعلىخليفةلقبحمل.ممنعقبل

ضرورةصارتثم:عنايت(حمديقرل،العمليةالسياسيةالمصلحةعنالفقها،دافع

.الاتجاهمذادعمفيسببأالغرليةالتوسعاتمواحهةفيالمسلمينوحدةعلىالحفاظ

ظرؤفولدتهاانماا،الإشلاميةللخلافةالمشرفالوحهالعثمانيةالسلطةتمثللالذلك

إنما،اختيارأوانتخابأومبايعةعنيكنلمحملتهالتياللقبحتى،استثنائية

فيسيئآمثلآركانت،القاسيةالإسلاميالمحتمعبظروفارتبطوراثهآحكمأكانت

.الاسنبداد
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بعضدهنفيوقرفقد"عضرضآملكآ"معاويةمنذالخلافةفيالملكلتوارثونتبجة

الخلافةنظريةصميممنالخلافةملكترارثأنالعلمانيينالمتغربةمنالتحديددعاة

المجل!عليهصدقالذيالتركىالدستورصدرحينيظهروذلك،الإسلامية

وإدارة،شرطأوقيدبلاللثمعبالحكم*حقأنأعلناما.29سنةالأعلىالرطني

يمتلكالواقعسبيلعلىالأصلفيالاثمعبأنتقررالتيالمادةهذهمنانطلاقآالأمور"

وثقافته،للغربفيهاوالفضلللخلافةمخالفآعملآالمجدثوناعتبرها،ومقرراتهأمرر*

وكان.جمهرريةإلىالسلطةوتبديل،الخلافةعنالسلطةفصلتمالدستورهذاووفق

أحدوهركمالمص!ىوكان.السلطةعنالخلافةلفصلتمهيديأعملآالدستورهذا

خلافةتوحدأنالصعبمن(نهتركيابتغريبيقومأنقبليرىالدستورصياغةأعضاء

توحدلاأنهكما،الدوليةالظروفتلكظللطالإسلاميةالشعربكلتحكمواحدة

بخليفةيعترفرالمأفريقياوسملمووالأفغانفالايرانيرن،إسلامياتحادأوإسلامبةوحدة

الذينو(ن..المسيحيبالدينوقوانينهالتزام!نهيساريلادينناأنكما،القسطنطنية

مننرعأيإبداءأوامجابيةبخطرةالقيامعنالآنحتىامتنعواعالميخليفةبفكرةيناثرن

علىثقلهاونحمل،الخلافةأموربكلالأتراكنحننتحملأنينتظرونفماذا،المساعدة

بلاانتظارهذا؟المنيحالخلافةمقامباحترامفحسبحضراتهمويكمفون،كواهلنا

طائل.

كنبحينوذلك،إلغالهافصدمحنقبمامنزادتفعلر!ودكمالمص!ىنقدأثار

الخلافةتقيمأنالتركيةالحكومةمنيطلبانوأغاخانعليأميرسيدالشيعيانالزعيمان

التركيةالدرلةبمنحمما،الاسلاميةالضعربكلعند.والاحنرامبالثقة-يرصفأساسعلى

فريدين.واحترامآصلطة

منومبتدعأشيعيأأنمضحكآكانالراقعفي:وقالأتاترركغضبالتعليقأئار

أتاتوركأنالأمرحقيقةقيلكن.يفعلوا(نينبغيماذاالأتراكللمسلمينيقرلاقالغلاة
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التغريبطريقلهااختارحينتركيامستقبلبشأنرأيهكونفقد،سياسيآمناورأكان

أعلنهابل،إسلامىجمهورينظاموإعلانالعثمانيةالخلافةب!سقاطيكمفلمحيث

.للإسلامتكيدمتغربةعلمانية

عدمومرالأزمةتفاقمعلىساعدتأخرىسياسيةأسبابأهناكأنإلىنللينرويذهب

عصريةمتغربةدولةفكرةبينوالتعارض،الاسلاميرالاتحادالتركيةالقوميةبينالتوفيق

ارتباطذاتالقرميةالحدودمنأبعدمسلمةثولةوفكرةالشعب)رادةعلىتستند

بينالمساواةتريدحديثة!ولةماهيةبينوالتناقض،الاسلاميةوالأمةالدينيةبالصلات

المرمنينبينبالتفرقةتناديإسلاميةثولةوبينعقائدهمعنالنظربصرفالشعبأفراد

نللينريوسس.الدنيريةالسلطةمنمحرومةتكونخلافةبعثالنهايةوفي،المزمنينوغير

خرجلكنه،والأستبدادبالقمععاشتمزيفةخلافةثوبلبست!ولةواقععلىمقارنته

لأنه،ظالمةالمقارنةتلكوكانت.العلمانيةالنظريةإلىالاستعماريةعرقيتهوفقبها

مسئولبتها،وحملهللإسلاموأرحعهاالعثمانيةالد!ولة-فيالكامنة-الضعفخصائصانتحل

حديثة،لدولةغربيأتطررآوجعلها،الاسلامعنهيرضىماالحديثةالد!ولةلنظريةوانتحل

.متقابلانوحهاننظرهفيوهذا

العوبصدرفيحركتالتىالعواملأهممنعاملآللخلافةالانتقادىالتياروكان

مجردالمثمانيةالخلافةيعتبرونكانراالذينالعربالقرممنتيارفظهرالقرميالطموح

الحصقةفيهرلجهازاستغلالسوءمجردأخروبتعبير،الترك!!النفوذلاستمرارذريعة

.م2091الكواكبيالرحمنعبديتزعمهكانالر(ىوهذا..العربحقمن

ذاتعربيةخلافةتكرنأنيرىوكانام169المسيجيعازورىنجيبتيارظهرثم

وهذا.فحسبوالمدينةمكةعنطقةتحكملكنها،المسلمينكلعلىروحيةسلطة

الدينيةالسلطةعنالدنيويةالسلطةفصلالمقترححلهوكان،لفاتيبهانالاسلام!المقابل

.الاسلامفي
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علاقةلهمكانففد،مليونآسبعينأنذاكيملغعددهمكانالذينالهندمسلموأما

عضرالتاسعالقرنفيالعثمانيةالإمبراطوريةأنمنوبالرغم،العثمانيةبالخلافةوطيدة

فيدورآتؤديكانتالإسلاميةالحركاتنفوذناحيةمنأنهاإلاضعفآتزدادكانت

العثماني.السلطانجانبمتخذهالغربيالنفوذمراجهةفيأشدتكاتفإيجاد

إليهادعاالتيالاسلامفيالخلافةعالميةوجدتعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي

الأولىالحرباشتعلتوعندما-الهندمفكريكثرمنقبولاالعزيزعبدالسلطان

علىللإدانةالأنجليزوتعرضايأنجليزضدهجومإلىللعثمانيينالمزيدةالعواطفتحرلت

تفتيتفيتدخلهمبسبببل،فحسبالاستعماريةمأسيهمبسببليطىالفرر

لخليفتها.وإضعافهمالعثمانيةالامبراطررية

حولتأنهاالخلافةحركةأعلنتالخلافةنظاموإسقاطالعلمانىالنظامإعلانربعد

ممثليهاابرزمنوكان-الهندفيالاسلاميالمحتمعرفاميةعلىالعملالىاهتمامها

يأن،المسيحيةالبابويةغيرشيءالاسلاميةالخلافةأنيرىوكان-أزادالكلإمأبر

فحسب.ولرسرلهللهالإسلاملطالروحيةالطاعة

العثمانية!الخلافةأنيرىكانفقدواقعىبشكلالخلافةإلىنظرفقذإقبالمحمدأما

طموحالعربصدرفيوتحرك،مفقودهلسلطةرمزمجردإلىمضىزمن.منذتحرلت

عليها.للخروجهيأهمشخصى

السنية؟السياسيةللنظريةوفقآالخلافةإلغاءتبريريمكنكيف:اقبالويتساءلى

الخلافةإصمنادتبيحالاسلامررحأنرأىالتركىالاحتهادأنعلىإقبالإحابةتقرم

التركى،الرطنيالمجلىوهومنتخبمجلسخلالمنالنال!منجماعةالىالامامةأو-

خليفةالمجيدعبد(خيهابنالمجلسوانتخبالدينوحيدالسلطانبمقتضاهوخلع

علىوالحفاظالسلطةمنبدلآالجمهورىالنظامالرظنيالمجلساختاركما،للمسلمين
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رايهميمدوالموالهندمصرفيالمسلمينمنالدينفقهاءوأن..روحيةكسلطةالخلافة

.الموضوعهذافيبعد

السنة.أهلعندالسياسيالواقعمعللخلافةأفدملتطيقنموذحينيذكرثم

هـ،304سنةالبافلانيبكرأبىالقاضييدعلىالقرشيةشرطحذف:الأول.

وعجزهاسياسيأقريشاضمحلالأيالتجربةواقعمنتطررنتيحةذلكوكان

الرابعالقرنفيأنهعلىالقائمخلدونابنبرأيمستشهدأ..الإسلامحكمعن

السلطةإحرازفيا؟قوىايمايعأنإلاهناكسبيلفلا،قريشقرةتضعضعت

وحهةبينفرقلابأنهالقائلةالنتيحةهذهإلىإقبالمهدبهذا،والخلافةللإمامة

المعأصرينالأتراكوسلرك،للحقائقالتاريخيبالمنطقاهتمالذيخلدونابننظر

تحتوفكرزاعاشراالذينالفقهاءتفكيرلا،التجربةحقائقيستوحبرنالذين

إسلاميةدولةمفهرمتحتالحكمانيرىهنامن.متباينةالحياةمنأحوالظلال

نظرأالضروراتمنضرورةأصبحلقدبل،فحمسبالاسلامروحمعيتفقلا

الذممماأنوخاصة،الاسلاميالعالمفيعقالهامنانطلقتالتيالجديدةللقرى

يالفمععاشتمزيفةخلافةالسياسيالاسلامتاريخمنالأعظمالقسملطساد

الراقحفييتحققلمالذيالإسلاميالاتحادمسألةأنكذلك،والاستبدادوالتأمر

.خيالفرضقط

فيامهالامكانيةبالقبولأولىالآنهوالإسلاميةالدولةمفهومأننبينأنونرد

عمعبأ.أمرأراشدةخلافةفبامإمك!انبةدامماالاسلامىالسباسيالفكرفينفالبد!اوإرساء

والخلافة.الدولةمتطلباتبينتعارضأويحملالدؤليةالظروفلتغيرات

كضرورةالتا"ريخوحملهاخإصةظروفد!أحيزقدالخلافةتاريخأغلبأنوخاصة

وأ-العشالريةأوالقيليةالعصبيةعلىواستندت،التغلبمجردعلىقامتفقد،مؤقتة

لخضرعالفقهاءتجريزوأما،الناخبينأوالمبايعينموافقةمنلهامحلولا،العائلية
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نأوينبغي.الاضطرارفبيلمنهرإنماتحملهاأوالحكوماتمنالنمطلهذاالمصبلمين

الفوضى.هويديلهاأنأساسعلىالضرورةإمامةق!بل

لانحرافالجرهريةالأسبابأحدمنوهزالفقهاءأحازهوقدالضرورةحكموكان

الراشدينالخلفاءعهدفيلهـاكانتالتيالمثاليةصررتهامنوتحريلهاونجساث!االخلافة

طرالللحكمالعاديالمسلكهرالاستبدادحعلمماوالمستبدينالطغاةمطامعخدمةإلى

.الإسلامناربخ

ومقابلهاالضرورةحكمتحتأحيزقدالاسلامتاربخغالبيةأنعلىاتفقناماوإذا

إسلاميحكمنظاماقرارعنالسعيعنالتاريخأماممسئرليتنانظرحفهل..الفوضى

يكونوحيمئذ-الضرورةخلافة-الخلافةحكممعنظلأم؟كواهلناعنصحيح

التاريضى؟خارجمرقعنا

سعمل؟مقاطروجإلىفهل

والأشق،.الراشدينخلافةالكاملةالخلافةنظامإلىالعودةنطب-أنالصعبمن

تحت-متحاوزين-الفقهاءقبلهاالتىالمزيفةالخلافةلشكلافعوذة0نطبأنصعوية

أو،وأفندننافلربناإلبهانصبوالص!!الآمانيحلمينكذلكونظل،الضرورةحكنم

ونحن..الاسلامىتاريخها(غلبشكلتالتىمزيفةخلافةشكلىتحتالتاريختدخل

علىللقضاءيخطط-بالجديدالمعروف-العالميالنظامقيادةتشكلهحارفعصرأمام

مراردهواصشغلالوالسلطانالقرةتشاركهإسلامىمجتمعفبامرعدم."وحضارتهالإسلام

الاحتكاريالفعلوكسرالمنافسةعلىالإسلاميةالحضارةتقوىلاحتىوطاقاته

عليه3نحنطعلىونظل،الغربيالحصار!ط

فيخرافيةوغيبية6الهدففيوضرحوعدم،التوحهفيوفرقه،العقيدةفيضعف

المنطقعنواضحوبعد،الثنطمفيمدمروتأخر،السلؤكفيكسعيوتواكلية،التفكير

العنلي.
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الجمودطريقإما:طريقينبينإننا..الحضارةلنراكبالتاريخندخلفكيف

وأالضرورةحكمتحتأمركلتبررعقليةتأويلاتمجردإلىالدينيحيلالذيوالركود

السرابقعلىاماتأويلهفيمعتمدآالعباداتمنشكلىنظاميمحصورآالاضطرار

يحفظالذيالاحتهادبابمنأوالاعتدالحدعنالخارجالعقليا-لتأويلأوالتاريخية

حركةوتحويلها-الىالاثحريعةكلياتتطيقليالاسلامفيالحضاريثورهالعقلعلى

الاسلاعى،التشريعفي،واسعةمساحةبهالعقلاحتلالاجتهادطريقوعن.اجتماعية

أصولهلهعلميمنهجوتأسيسالتشريعمصادرتأصيلفيالابداعيةمكانتهوتفردت

لقانرنمراعاةالإسلاممنكانوذلك..والتركيبالتخليلعلىتقومالتيوقراعده

نإ.حالإلىحالومنزمنإلىزمنمنالمستمرانتقالهخلالالمحتمعاتنيالعامالتغير

مبدأإلى-نعربأنعلين!يرحبالغربيوالتربصالجديدالعالموئوحهاتالعصرمشاكل

ونبرز،!الحضاري.الصراعحدةلنقللالحضريوالفكرفكرثابينلئرائمالاجتهاد

الانسانيةكالأخوةالغربيمجدهاالتيالقعممعئثلاقىالتيالاسلإميةالمبادىء

ونأخذوالنعاونوالحقوالشورىالعدلوفيمالنحريميوالمنهجع،ألغفلانبةوالانجاهات

القرأئي.الدستوراطاراقيالحديثةالدولة.ممفاهيم
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والسياسيةالاقتصاديةالنظرة2-

والاحتماعيالدينيالاصلاحنزعات3-

دقا!عنيفىثبم

العتال!الوعن"دثروخ

التطرتمفهرم:الأولالمحبرخ.

والمحتمعالانساندننالحوارلغةاضطراب:الثانيالشرخ5

الثرريةالروخوبثالراحدالحزب:الثالثالشرخ.
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الإسلاميةالمسألة

المعاصرالفكرفياظطىءفيالنطالوعيومفاهيم

إلىينظرونحينرضاوعل!متشاؤمموجاتالإسلامونالمفكرينمنكيزيسود

الذقيالحظريووضعهم،اولليواههمعنالرضاعدمإلىيرجعذلك،مسيكبلهم

والضك.الربيةمنبكسرإليهيظرون

-نراحمالتيوالنظريات،الوافدةالمذاهبمنبكنرالاسلاميةالساحةاتخمتلقد

إلىالآخروالبعضالغربإلىبضهاينتسبالتيوالأيديولوجيات،بعضآبضها

دعاةجربها،تجاربضلإلىالإسلاميةالسطحةوتحولت،الشيوعيالشرق

إلىيدعوماوهذا،الاسلاصةالأمةتحملته!ساداإلاتجاربهاتثمرفلمالتحديت

الفكربصغالإسلاميالفكرأرهقبعدماذلك،الحضاريوضعنامس!قبلفيالككير

وصلتأنبعدوخاصة،ومذاهبهبالغرباللحاقيودوندعاتهكاناييالمادي

بدنيويةلتسعقلا"بةعنتنحتهمحاولةأو-الدينعنبدلأ-العلمانيةإلىالدعوة

.الاسلامعنبيدأ.الحديثةالحماة

بالمتابعةيقومأنعليهالإسلاميالعربيالفكرأننؤرأنم!ضامنيننودهنامن

العبر.لاستخلاصالمرجل!ا!بقةتلكلكييمالنقافية

لاعابرآعليهايمرالنظركانال!بذلكيطرحهاالتيالفكريةالقضاياوتلك

شيءلي!،جلواهالعلممأو،خفيفوزنهالأنلا،-يهنراأوقليلأعنل!اي!و!

دينهمعنأنفسهمحجبواالذينبرددهاالمغالصتمننوعلأنهاإنما،ذلكمن

كدرهممنيصفواأن،بعيدمنأوقريبمنيعنبهمولا،وتاريخهموترنهم

واسلامهم.6نهمترمنعنهمغابماليراجوا

نشر1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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